
Controleer goed of je de 

vakkencombinatie Frans-Nask1 en 

Geschiedenis-Nask2 niet hebt gemaakt.  

Controleer nogmaals goed of je nu 5 

vakken hebt gekozen.  

 

Keuzeformulier: van 2 naar 3 MAVO  Jaargang: 2020-2021   Klas:………  Leerling:…… ……………
     .  

Verplichte vakken in 3 MAVO:        Stap 3  

Nederlands, Engels, LO, Godsdienst, KV1, Mentoruur   Vul het totaal aantal vakken aan tot 5 vakken.  

Stap 1              

  

    

 

 

o Profiel Techniek 

Verplicht profiel vak:  

Wiskunde en Natuurkunde(Nask1) 

 

o Profiel Zorg en Welzijn 

Verplicht profiel vak: Biologie  

1 profielkeuze-vak kiezen uit:  

o Geschiedenis  

o Aardrijkskunde 

o Wiskunde 

  

o Profiel Economie 

Verplicht profiel vak: Economie  

1 profielkeuze-vak kiezen uit: Stap 4 

o Wiskunde 

o Frans 

o Duits 

o Profiel Landbouw 

Verplicht profiel vak: Wiskunde 

1 profielkeuze-vak kiezen uit: 

o Nask1 

o Biologie 

 

Stap 2  

Vul de bij stap 1 gekozen vakken (verplichte profielvakken + profielkeuzevakken) in bij stap 3.  

Kruis 2 profielen aan en 1 profielkeuzevak per profiel(als een vak in 

beide profielen voorkomt, kies dan een ander profielkeuzevak)! 

o Wiskunde 

o Nask-1 (natuurkunde) 

o Biologie 

o Economie 

o Geschiedenis 

o Aardrijkskunde 

o Frans 

o Duits 

o Nask-2 (scheikunde)  

o Beeldende vorming(BV) 

o LO-2 

 

Let op: de volgende 

vakkencombinaties kunnen niet 

gekozen worden: 

Frans en NASK1 

Geschiedenis en NASK2 

 



 

Toelichting keuzeformulier.  

 

 

Stap 1: Kruis 2 profielen aan waar je in klas 3 verder mee wilt. Kruis ook één van de profielkeuze-vakken aan(let op!, als een vak 

in beide profielen voorkomt, kies dan een ander profielkeuzevak) 

Stap 2: Kruis de verplichte profielvakken en de profielkeuze-vakken die gekozen zijn bij stap1, aan bij stap 3.  

Stap 3: Vul het totaal aantal vakken aan tot 5 vakken. Kruis hier dus totaal 5 vakken aan die je in MAVO 3 wilt volgen(je kruist hier 

dus ook de vakken aan die binnen de 2 gekozen profielen verplicht zijn en de profielkeuze-vakken) 

Stap 4: Controleer goed of je de vakkencombinatie Frans-Nask1 en Geschiedenis-Nask2 niet hebt gemaakt.  

Controleer nogmaals goed of je nu 5 vakken hebt gekozen.  

 

 

Belangrijke aandachtspunten: 

- Als een vak van klas 2 naar klas 3 NIET gekozen wordt, dan kan het ook niet meer gekozen worden van klas 3 naar klas 4! 

- Wanneer een overstap naar de HAVO wordt overwogen, dan is het van belang om te kijken welke vakken daarvoor 

belangrijk zijn(profielkeuzeformulier HAVO) 

 

 

Als alle bovenstaande stappen juist zijn gedaan kun je over gaan tot het invullen van de vakkenkeuze via onderstaande link.  

*Dit formulier is ter oefening, het invullen van de keuze gebeurt digitaal via les.duisters.nl/hne01 

 

 


