
 

Mavo profielen schooljaar 2023 mh2 naar m3 
 

Zorg en Welzijn    
Gemeenschappelijk deel 
Nederlands              
Engels               
Maatschappijleer              
Lichamelijke opvoeding             
CKV 
   
Profieldeel verplicht 
Biologie (verplicht) 
Wiskunde (verplicht in mavo 3)   
Geschiedenis of 
Aardrijkskunde              
 
Vrije Deel  
IT*    (Verplicht voor leerlingen uit mh2 en h3, keuze voor overige leerlingen) 
Kies er twee uit:  
Natuurkunde  
Tekenen    (TE/NA kunnen niet allebei worden gekozen) 
Frans      
Duits    (DU/FA kunnen niet allebei worden gekozen) 
Aardrijkskunde 
Economie 
Scheikunde (nsk2)  (SK/GS kunnen niet allebei worden gekozen) 
Geschiedenis    
 
Totaal te kiezen:   3 
Totaal aantal vakken:  10 of 11 

  



 

Economie  

Gemeenschappelijk deel 
Nederlands              
Engels               
Maatschappijleer              
Lichamelijke opvoeding             
CKV 
 
Profieldeel verplicht 
Economie (verplicht)   
Wiskunde (verplicht in mavo 3)  
Frans of Duits 
 
Vrije Deel  
IT*     (Verplicht voor leerlingen uit mh2 en h3, keuze voor overige leerlingen) 
Kies er twee uit:  
Natuurkunde   
Tekenen    (TE/NA kunnen niet allebei worden gekozen) 
Geschiedenis  
Scheikunde (nask 2)  (SK/GS kunnen niet allebei worden gekozen) 
Aardrijkskunde       
Biologie    
 
Totaal te kiezen:   3 
Totaal aantal vakken:  10 of 11 
 
  



 

Techniek      

Gemeenschappelijk deel 
Nederlands              
Engels               
Maatschappijleer              
Lichamelijke opvoeding             
CKV 
 
Profieldeel verplicht 
Wiskunde (verplicht)   
Natuurkunde (Nsk1) (verplicht) 
 
Vrije Deel 
IT*    (Verplicht voor leerlingen uit mh2 en h3, keuze voor overige leerlingen) 
Kies er drie uit: 
Frans 
Duits    (DU/FA kunnen niet allebei worden gekozen) 
Geschiedenis  
Scheikunde (nsk 2)  (SK/GS kunnen niet allebei worden gekozen) 
Aardrijkskunde       
Biologie  
Economie     
    
Totaal te kiezen:   3 
Totaal aantal vakken:  10 of 11 
 

 

  



 

Groen  

Gemeenschappelijk deel  
Nederlands              
Engels               
Maatschappijleer              
Lichamelijke opvoeding             
CKV 
 
Profieldeel verplicht 
Wiskunde (verplicht)   
Biologie of 
Natuurkunde (nsk1)   
 
Vrije Deel 
IT*    (Verplicht voor leerlingen uit mh2 en h3, keuze voor overige lln) 
Kies er drie uit: 
Scheikunde (nsk2) 
Geschiedenis   (SK/GS kunnen niet allebei worden gekozen) 
Aardrijkskunde   
Economie 
Biologie 
Natuurkunde (nsk1)    
Tekenen    (TE/NA kunnen niet allebei worden gekozen) 
Frans 
Duits    (DU/FA kunnen niet allebei worden gekozen) 
 
Totaal te kiezen:   4 
Totaal aantal vakken:  10 of 11 
  
 

  



 

*IT voor leerlingen uit andere klassen dan mh2: 

Havo 3 -> Mavo 4 iedereen heeft it verplicht 

Mavo 2 -> Mavo 3 iedereen heeft verplicht it 

Mavo 3 -> Mavo 4 iedereen heeft verplicht it (een laatste escape na de herfstvakantie om het vak te 
laten vallen als het echt te veel wordt. Dit hebben wij dit jaar ook gedaan en toen was er maar 1 die 
echt afviel.) 

Mavo 2 Waldorf -> Mavo 3 it als keuzevak en ook daarna in jaar 4. (Je kiest voor 2 jaar) 

Mavo 3 waldorf -> Mavo 4 it kan niet meer worden gekozen als er in jaar 2 geen it is gevolgd 
(uitzonderingen daargelaten) 

Vakken die niet samen gekozen kunnen worden: 

NA/TE 
FA/DU 
GS/SK 
 
Vakken die niet samen gekozen kunnen worden op de havo: 
DU/IT 
BI/FA 
NA/TE 
GS/SK 
 
Uiteindelijke profielen zonder wiskunde: 
Economie 
Zorg&Welzijn 
Na klas 3 laten leerlingen één of twee vakken uit het vrije deel vallen (excl. IT) 
Leerlingen die geen wiskunde hebben in hun profiel volgen een rekenmodule en maken een  
rekentoets 
 
Profielen klas 4: 
In klas 4 houden leerlingen: 
5 vakken over in het gemeenschappelijke deel 
2 vakken over in het profiel deel 
2 vakken over in het vrije deel + eventueel IT of extra vak. 
 
Een Extra vak buiten IT om is alleen mogelijk als er ruimte is in het rooster en als de vakdocent het 
hier mee eens is.  
IT is altijd nodig doorstroom naar havo. (met 2 vakken in het vrije deel heb je geen 7e vak voor 
doorstroom naar de havo) 
 


