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Keuzevakken

In dit boekje vind je informatie over de profi elen en vakken die je op het 
MLA op de Mavo kunt volgen. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de profi elen:

• Economie
• Landbouw/ Natuur
• Techniek
• Zorg & Welzijn

Bij elk profi el bestaat het programma uit een aantal verplichte vakken en een 

aantal keuzevakken. 

Bedenk dat je bepaalde vakken nodig hebt om naar specifi eke mbo-oplei-
dingen te gaan en voor doorstroom naar 4havo. Je bespreekt dit uiteraard 
met de decaan én je kunt hierover informatie vinden in het LOB- lesmateri-
aal in de MLA-kroniek.

De keuze voor een extra (zevende) vak is aan te raden wanneer je wilt door-

stromen naar 4havo na het mavo- examen. Een extra vak mag als de docen-

tenvergadering dit toestaat.

Aarzel niet om advies te vragen aan de decaan, je docenten en bespreek 

jouw wensen natuurlijk ook thuis.

Veel succes bij je profi elkeuze!

Het mavo-team 

September 2021

Inleiding
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Profiel Economie

Vaste vakken

gemeenschappelijk profieldeel

Nederlands 

Engels 

Economie 

Maatschappijleer in 4T 

Culturele & Kunst
zinnige Vorming in 4T



Lichamelijke Opvoeding 

Loopbaanoriëntatie  
en –begeleiding



Toekomst voor Talent 

Profielwerkstuk in 4T 

Werkweek 

Rekenen 

Spelregels keuzevakken Je moet om het vakkenpakket compleet 
te maken drie vakken kiezen uit de lijst 
op de volgende pagina. 

Daarbij gelden de volgende spelregels:

De volgende vakken krijg je in ieder geval:
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mavo

Keuzevakken

profiel vrij vrij

Frans   

Duits   

Wiskunde   

Tekenen  

Aardrijkskunde  

Geschiedenis  

Biologie  

Nask 1  

 Æ Kies in elke kolom één vak waar een 
 achter staat.

 Æ Je kunt natuurlijk elk vak maar één 
keer kiezen.

 Æ Een extra vak mag als de docenten 
dat goedvinden.

 Æ Een extra vak mag als het rooster het 
toelaat.
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Profiel Landbouw / Natuur

Vaste vakken

gemeenschappelijk profieldeel

Nederlands 

Engels 

Wiskunde 

Maatschappijleer in 4T 

Culturele & Kunst
zinnige Vorming in 4T



Lichamelijke Opvoeding 

Loopbaanoriëntatie  
en –begeleiding



Toekomst voor Talent 

Profielwerkstuk in 4T 

Werkweek 

Rekenen 

Spelregels keuzevakken Je moet om het vakkenpakket compleet 
te maken drie vakken kiezen uit de lijst 
op de volgende pagina. 

Daarbij gelden de volgende spelregels:

De volgende vakken krijg je in ieder geval:
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mavo

Keuzevakken

profiel vrij vrij

Biologie   

Nask 1   

Duits  

Frans  

Aardrijkskunde  

Geschiedenis  

Economie  

Tekenen  

 Æ Kies in elke kolom één vak waar een 
 achter staat.

 Æ Je kunt natuurlijk elk vak maar één 
keer kiezen.

 Æ Een extra vak mag als de docenten 
dat goedvinden.

 Æ Een extra vak mag als het rooster het 
toelaat.
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Profiel Techniek

Vaste vakken

gemeenschappelijk profieldeel

Nederlands 

Engels 

Wiskunde 

Nask 1 

Maatschappijleer in 4T 

Culturele & Kunst
zinnige Vorming in 4T



Lichamelijke Opvoeding 

Loopbaanoriëntatie  
en –begeleiding



Toekomst voor Talent 

Profielwerkstuk in 4T 

Werkweek 

Rekenen 

Spelregels keuzevakken Je moet om het vakkenpakket compleet 
te maken drie vakken kiezen uit de lijst 
op de volgende pagina. 

Daarbij gelden de volgende spelregels:

De volgende vakken krijg je in ieder geval:
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mavo

Keuzevakken

vrij vrij

Frans  

Duits  

Aardrijkskunde  

Geschiedenis  

Economie  

Biologie  

Tekenen  

 Æ Kies in elke kolom één vak waar een 
 achter staat.

 Æ Je kunt natuurlijk elk vak maar één 
keer kiezen.

 Æ Een extra vak mag als de docenten 
dat goedvinden.

 Æ Een extra vak mag als het rooster het 
toelaat.
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Profiel Zorg en Welzijn

Vaste vakken

gemeenschappelijk profieldeel

Nederlands 

Engels 

Biologie 

Maatschappijleer in 4T 

Culturele & Kunst
zinnige Vorming in 4T



Lichamelijke Opvoeding 

Loopbaanoriëntatie  
en –begeleiding



Toekomst voor Talent 

Profielwerkstuk in 4T 

Werkweek 

Rekenen 

Spelregels keuzevakken Je moet om het vakkenpakket compleet 
te maken drie vakken kiezen uit de lijst 
op de volgende pagina. 

Daarbij gelden de volgende spelregels:

De volgende vakken krijg je in ieder geval:
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mavo

Keuzevakken

profiel vrij vrij

Aardrijkskunde   

Geschiedenis   

Wiskunde   

Duits  

Frans  

Economie  

Nask 1  

Tekenen  

 Æ Kies in elke kolom één vak waar een 
 achter staat.

 Æ Je kunt natuurlijk elk vak maar één 
keer kiezen.

 Æ Een extra vak mag als de docenten 
dat goedvinden.

 Æ Een extra vak mag als het rooster het 
toelaat.
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