
   

Informatiebijeenkomst 
                      ‘kiezen’ voor leerjaar 3

Van harte welkom!



   

Kiezen….
 Fout…? Voor nu? Voor later? Goed…? 



   

Programma

▪ Keuzebegeleiding, bevorderingsnormen en tijdpad 
keuzeproces

▪ Keuzevak ‘dienstverlening en producten’

▪ Vervroegd examen

▪ Kiezen voor leerjaar 3

▪ Gelegenheid tot stellen van vragen



   

Keuzebegeleiding 2T

• Mentorlessen en individuele gesprekken

• Deze informatieavond

• Tijdens de vaklessen 

• Ouder/kind/mentorgesprekken in maart

• Decaan

• Mogelijkheid om te oriënteren op een profiel op vmbo-kl

• Activiteiten als ‘Girls Day’, ‘Tech Your Talent’ en gastlessen

• Gesprek over opleiding en toekomst thuis (bijv. ook kiesmbo.nl)



   

Toch even 
benoemen..



   

Bevorderingsnorm 
naar leerjaar 3TL



   

Bevorderingsnorm 
naar leerjaar 3TL



   

Dienstverlening & 
   producten

Dienstverlening & 
Producten.

D&P



   

Dienstverlening & 
   producten

▪ Voorbereiding MBO
▪ Praktijkvak
▪ Brede oriëntatie op verschillende beroepen en 

opleidingen.
▪ GL ipv TL geen Havo-doorstroom

Wat is D&P?



   

Dienstverlening & 
   producten

D&P bestaat uit 2 onderdelen:

1. Praktijkgerichte opdrachten

2. Theoretische opdrachten.

Daarnaast nog 2 keuzevakken.

Inhoud



   

Dienstverlening & 
   producten

1. Praktijkgerichte opdrachten

Onder andere:

- Film
- App
- Website
- Etalage
- Surveilleren (Beveiliging)
- Koken, serveren, mise-en-place, etc
- Gezelschapsspel maken
- Presentaties

Inhoud



   

Dienstverlening & 
   producten

2. Theoretische opdrachten.

Onder andere:

- Word
- Excel
- Powerpoint
- Theorielessen (hygiene regels, receptionist, 

beoordelen, etc)

Inhoud



   

Dienstverlening & 
   producten

- Je kiest 2 keuzevakken.
- 1 in de 3e klas en 1 in de 4e klas.

- Je kunt kiezen voor:

• Robotica
• Ondernemen
• Sport en bewegen.

Tellen mee voor het examencijfer

Keuzevakken



   

Dienstverlening & 
   producten

- PTA:

- Cijfer 3T is 1e cijfer voor PTA.
- 3 tentamencijfers in de 4e klas.

- Afsluitend CSPE (2 dagen, 4 onderdelen)

Examen



   

Dienstverlening & 
   producten

- D&P is veel praktijk, maar ook achter de computer.
- Oud-leerlingen zijn positief.
- Je kunt met een GL-diploma gewoon naar MBO-4. 

Alleen geen Havo.
- Andere manier van leren dan ze gewend zijn.
- Creativiteit wordt gestimuleerd.

Kortom



   

Dienstverlening & 
   producten

Zijn er nog vragen?



   

Tijdpad 
keuzeproces

Voorlichting 
tijdens de 
mentorlessen

7 maart: 
voorlopige 
keuze 
vakkenpakket

Informatie 
bijeenkomst 
ouders 2TL

20 t/m 24 maart: 
mentor 
/oudercontact met 
de mentor n.a.v. 
rapport en 
doorstroomadvies

11 april: 
inleveren 
definitieve 
keuze 
vakkenpakket



   

Kiezen voor 
leerjaar 3



   

Doorstroom naar 3 
kader-beroepsgericht
?Tl: nog geen beroepsrichting; nog niet oefenen met praktische 

beroepsvaardigheden.

Tl niet langer passend? Overstap naar kaderberoepsgerichte leerweg.
Onderwijsvorm met een mix van theorie en praktijk.
Profiel kiezen (BWI, MT, PIE, HBR, Z&W, D&P) voor 3kl.

Uitstroommogelijkheden mbo hetzelfde als tl/gl (niveau 3 of 4)

Start in mbo samen met tl/gl gediplomeerden in veel opleidingen. 
Niveau instroom mbo afhankelijk van resultaten en intake (gesprek 
en test).



   

Vervroegd examen

In leerjaar 3 is er een mogelijkheid om in één examenvak al examen 
te doen

Deze mogelijkheid is er voor leerlingen die excelleren in een 
theorievak

Deelnemen?
- Leerlingen worden voorgedragen door de vakdocent in overleg 

met de mentor.
- Overleg met ouders en leerling 

 Meer informatie krijgt u in de loop van dit schooljaar



   

Verplichte vakken

 Alle leerlingen in leerjaar 3 volgen deze  
 vakken:

Nederlands        Engels wiskunde          
biologie      economie mentoruur 
lichamelijke opvoeding  

maatschappijleer 1        

culturele kunstzinnige vorming (ckv)



   

keuzevakken

Leerlingen kiezen 2 van de volgende vakken:
Frans Geschiedenis

Duits Aardrijkskunde
Natuurkunde (ns1) Scheikunde (ns2)
Dienstverlening en producten

Verder geven leerlingen een voorkeur aan voor een 
kunst- of technisch vak.

Muziek*, tekenen, handvaardigheid of techniek
(muziek kan ook als examenvak gekozen worden in leerjaar 4)



   

Profielen en verplichte 
vakken  in leerjaar 4 

        Profiel
 

Verplicht vak
 

+ keuze uit
 
  Economie

 
Economie

 
Wiskunde of Frans of 
Duits

 
Zorg en Welzijn

 
Biologie

 
Wiskunde of 
maatschappijkunde of 
aardrijkskunde of 
geschiedenis

 
Techniek

 
Wiskunde

 
Natuurkunde (ns1)

 
Landbouw

 
Wiskunde

 
Biologie of natuurkunde



   

Waar rekening mee houden?

● Alle profielvakken voor leerjaar 4 worden aangeboden 
in het algemene deel in leerjaar 3, behalve voor het 
profiel Techniek. Kies dan natuurkunde (NS1). 

● Voor doorstroom naar havo moet het vakkenpakket 
aansluiten op een profiel in 4 havo.

● Een vmbo-gl diploma heeft geen aansluiting met havo.  
   



   

Doorstroom havo na behalen 
diploma

1. CM 
(Cultuur en Maatschappij)

geschiedenis
Frans of Duits
aardrijkskunde of economie

3. NG 
(Natuur en Gezondheid)

biologie
scheikunde
wiskunde
aardrijkskunde of natuurkunde

2. EM 
(Economie en Maatschappij)
           geschiedenis
            economie
            wiskunde

4. NT 
(Natuur en Techniek)
  wiskunde

natuurkunde
scheikunde

 



   

Wat kunnen ouders doen in 
het begeleiden van ‘kiezen’?

● Heb het thuis regelmatig over beroepen en opleidingen

● Lob schoolopdrachten: meedenken

● Kiesmbo.nl: informatiepunt

● Websites van ROC’s bekijken 

● Bezoeken van open dagen ROC’s



   

Wilt u nog iets weten?

Vragen kunt u ook aan de mentor stellen. 
Op 20 t/m 24 maart tijdens de oudergesprekken.

Decaan: nem@regiuscollege.nl 


