
Keuze vakkenpakket 

leerjaar 3 

• Hiernaast is het hele vakkenpakket 

voor leerjaar 3 zichtbaar.

• Het pakket zal in onderstaande dia’s 

stap voor stap worden toegelicht.

• De leerling maakt een keuze voor de 

richting Technologie & 

Productontwikkeling of Economie & 

Ondernemen / Care & Wellness / 

Multimedia & Design

NB: alles onder voorbehoud van 

wijzigingen lessentabel.



Algemene gedeelte
Onderstaande vakken worden door alle leerlingen gevolgd.

• Dienstverlening & Producten

• Nederlands

• Engels

• Wiskunde

• LO1

• KV1_inclusief CKV

• PLT / mentorles / LOB
• Maatschappijleer

• Economie

• Biologie



Algemene gedeelte
• In leerjaar 3 starten we met schoolexamens: 

• Voor ieder vak is er een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit betekent dat iedere toets 

meetelt als examencijfer;

• Per vak is er een programma waarin staat in welke periode de toetsen worden afgenomen. Verder staat 

hierin aangegeven hoe lang een toets duurt, of deze schriftelijk of praktisch is en de weging van de 

toets.

• Maatschappijleer 1:
• Dit vak is voor alle leerlingen in leerjaar 3 nieuw. Het vak wordt afgerond aan het einde van het 

schooljaar. Het eindcijfer dat er dan staat is het eerste cijfer dat op het diploma en cijferlijst komt te 

staan;



Algemene gedeelte
• KV1_inclusief CKV:

• Dit vak is voor alle leerlingen in leerjaar 3 nieuw. Het vak wordt afgerond aan het einde van het 

schooljaar. Dit vak is een handelingsdeel. Dat betekent dat het wordt afgerond met een onvoldoende, 

voldoende of goed;

• Met de beoordeling ‘onvoldoende’ kan er geen bevordering plaatsvinden naar leerjaar 4;

• Het vak dient dus met een voldoende of goed te worden afgerond om bevorderd te kunnen worden.

• Tijdens de lessen KV1_inclusief CKV wordt aandacht besteed aan verschillende stromingen binnen 

kunst en cultuur (theater, cabaret, muziek, dans, film e.d.).



Algemene gedeelte
Alle leerlingen volgen:

• Beroepsgericht profiel: Dienstverlening & Producten



4 beroepsgerichte Profielen

• Economie & Ondernemen

• Care & Wellness

• Multimedia & Design

• Technologie & Productontwikkeling

Keuzevakken gaan door bij 24 aanmeldingen. 



Beroepsgerichte vakken kiezen:
• Iedere leerling kiest een 

beroepsgericht vak. 

• Ieder profiel heeft 2 

lesuren per week een 

beroepsgericht profielvak;

• De inhoud van het 

beroepsgericht profielvak

is praktisch van inhoud. 



Verplichte vakken leerjaar 4 

• Nederlands

• Engels

• LO1

• PLT / mentorles / LOB

• 2 Keuzes uit:
– Wiskunde

– Geschiedenis

– Duits

– Maatschappijkunde

Techniek profiel:
• Geen keuze uit vakken



Doorstroom naar GL4
• Je blijft in hetzelfde profiel als in 

leerjaar 3. Een overstap is niet 
mogelijk omdat de programma’s 
van de vakken en de 
beroepsgerichte vakken al een 
jaar van start zijn. De vakken 
maken onderdeel uit van het 
examenprogramma;

• Het vakkenpakket van leerjaar 4 
is voor een zeer groot gedeelte al 
vastgelegd. Er zijn nog twee 
theoretische vakken te kiezen, 
m.u.v. het profiel technologie & 
productontwikkeling;



Vragen

• Indien u vragen heeft m.b.t. het vakkenpakket of doorstroom naar havo 4:
– Sanne ten Haken en Rachel van de Kruijs

• s.tenhaken@stichtinglvo.nl

• r.vandekruijs@stichtinglvo.nl

– Leerlingzaken: g.sonderkamp@stichtinglvo.nl

– Onderwijszaken: r.hulleman@stichtinglvo.nl
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