
MAVO LEERJAAR 3 – 2021/2022

mavo – dienstverlening  & producten mavo – theoretische leerweg 

Verplichte vakken: 

nederlands, engels, maatschappijleer, loopbaan oriëntatie begeleiding, 

lichamelijke opvoeding 1, rekenen, levensbeschouwing, kunstvakken1. 

Vak: dienstverlening & producten 

Kies 2 vakken: 

natuurkunde 

economie 

biologie 

wiskunde 

Kies 2 vakken: 

Duits 

natuurkunde 

scheikunde 

aardrijkskunde 

geschiedenis 

biologie 

economie 

handvaardigheid 

muziek 

lichamelijke opvoeding 2 

Kies 1 profiel: 

Profiel zorg & welzijn: wiskunde en biologie 

Profiel economie: wiskunde en economie 

Profiel techniek: wiskunde en natuurkunde 

Kies 3 vakken: 

Duits 

natuurkunde 

scheikunde 

aardrijkskunde 

geschiedenis 

biologie 

economie 

handvaardigheid 

muziek 

lichamelijke opvoeding 2 



MAVO LEERJAAR 4 – 2021/2022 

mavo – dienstverlening  & producten mavo – theoretische leerweg 

Verplichte vakken: nederlands, engels, maatschappijleer, loopbaan oriëntatie begeleiding, 

lichamelijke opvoeding 1 

Vak: dienstverlening & producten 

Kies 2 vakken: 

wiskunde  

natuurkunde 

economie 

biologie 

Kies 1 vak:  

Duits 

natuurkunde  

scheikunde 

aardrijkskunde 

geschiedenis 

biologie 

economie 

handvaardigheid 

muziek 

lichamelijke opvoeding 2 

Kies 1 profiel:  

profiel zorg & welzijn: wiskunde en biologie 

profiel economie: wiskunde en economie 

profiel techniek: wiskunde en natuurkunde 

Kies 2 vakken: 

Duits 

natuurkunde 

scheikunde 

aardrijkskunde 

geschiedenis 

biologie 

economie 

handvaardigheid 

muziek 

lichamelijke opvoeding 2 



Toelichting op de schema’s:

• Leerjaar 3: Bij onvoldoende deelname gaat een vak niet door en zal er een andere keuze gemaakt moeten worden.

• Inhoud van het vak dienstverlening en producten (dvpr):

Dvpr is het enige praktijkgerichte vak dat wordt aangeboden op de mavo. Leerlingen die na het behalen van hun diploma naar het

mbo willen doorstromen adviseren wij om dit vak te kiezen. Hier wordt namelijk gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden als

presenteren, plannen, samenwerken en ict. Dit zijn vaardigheden die in het mbo-onderwijs van de leerlingen gevraagd worden.

Dvpr geeft een leerling ook de mogelijkheid om te kiezen voor een keuzedeel. In het 3e leerjaar kiest de leerling één keuzedeel en in het 

4e leerjaar kiest hij/zij één keuzedeel. Hierbij kan gekozen worden uit: 

- robotica - EHBO

- webshop - natuur & milieu

- ondernemen - geüniformeerde dienstverlening

- digispel - facilitaire dienst

- mens & gezondheid - voeding en bewegen

- vormgeven & typografie

 De leerling kiest een pakket voor de bovenbouw, dus leerjaar 3 en 4. Het is niet mogelijk om tussentijds van profiel te wisselen.



Na het behalen van het diploma:

Na het behalen van het diploma heeft de leerling 2 keuzes: 

1) Starten met een beroepsopleiding op het mbo.

2) Doorstromen naar havo 4.
Als de leerling deze mogelijkheid open wil houden dan is het wenselijk om rekening houden met vakkenpakketkeuze. De leerling moet 
op de mavo wiskunde behouden om door te mogen stromen naar de havo.

3) Er worden ook havo wiskundelessen aangeboden na de examens in klas 4 mavo. Deze lessen moeten met grote voorkeur bezocht 
worden.
Op dit moment worden de eisen van de landelijke code gehanteerd voor doorstroming naar de havo:
* Bij acht vakken in mavo 4 zijn geen verdere eisen en word je sowieso aangenomen (vakdocenten worden wel gehoord).
* Het gemiddelde cijfer van de examenvakken moet minimaal een 6,8 zijn en er moet een positief advies gegeven worden door de 
vakdocenten.

De havo kent profielen en deze vragen om de volgende vakken:

• Profiel cultuur & maatschappij:
• Profiel economie & maatschappij:
• Profiel natuur & gezondheid:
• Profiel natuur & techniek:

wiskunde, frans of duits (gewenst: geschiedenis, muziek of handvaardigheid) 
wiskunde (gewenst: geschiedenis, frans of duits, economie) 
wiskunde, scheikunde. (gewenst: biologie) 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde 

De profielen cultuur & maatschappij en economie & maatschappij worden doorgaans het meest gekozen door mavo leerlingen die 
doorstromen naar de havo. Bij deze twee profielen is geschiedenis verplicht in havo 4. Het is voor de leerling dus goed om te overwegen 
of hij/zij nu al voor geschiedenis kiest. Wanneer de leerling geen geschiedenis kiest zal hij/zij bij de start van havo 4 één uur per week 
bijles krijgen. 

Op dit moment worden de eisen van de landelijke code gehanteerd voor doorstroming naar de havo: 

- Het gemiddelde cijfer van de examenvakken moet minimaal een 6.8 zijn.
- Er moet een positief advies gegeven worden door de vakdocenten.




