
Leerjaar 2: 
Ouderavond “Kiezen” 

7 november 2019



Inhoud

 LOB wat is dat?
 Wat is kiezen? 
 Hoe ziet de weg naar het mbo eruit?
 LOB-activiteiten
 Qompas: het LOB programma dat leerlingen helpt 

bij het maken van loopbaankeuzes
 Kiezen: welk profiel en welke vakken?



LOB?

 Loopbaan oriëntatie en –begeleiding

 Niet alleen voorbereiding op belangrijke keuzemomenten, zoals 
vakkenpakket- en studiekeuze

 Nadenken over:
 Wie ben ik

 Wat wil ik

 Wat kan ik (goed)

 Hoe vind ik een studie/werk dat bij mij past

 Welke stappen moet ik daarvoor zetten?

 Wie kan mij daarbij helpen (netwerk)



LOB-activiteiten

Wat bieden wij:

 Afdelingen bezoeken d.m.v. PSO-
lessen / Mavo Xtra Talentlijnen

 Qompas

 Workshadowing 

 Loopbaangesprekken met de 
mentor

 Decaan raadplegen

 Interessetest

Waarin zijn u en uw zoon/dochter aan 
zet?

 In gesprek gaan met..

 Ouders 

 Mensen uit netwerk

 Decaan / mentor

 Orienteren op beroepsrichtingen

 www.kiesmbo.nl

http://www.kiesmbo.nl/


Kiezen 

 Zelfbeeldontwikkeling
 Wie ben ik?

 Wat wil ik?

 Wat kan ik?

 Werkbeeldontwikkeling 
 Wat is er mogelijk?

 Hoe ziet dat er uit?

 Past dat bij mij?

 Waar kan ik dat vinden?

 Wie kan mij daar bij helpen?



vmbo naar mbo



Qompas

 https://vmbo.qompas.nl 
 Zelfreflectie + oriëntatie op opleidingsmogelijkheden
 (Ouder) Opdrachten en testen
 Loopbaandossier 











Leerweg- en profielkeuze

 Wat? : profiel / vakkenpakket keuze
 Wie? : Alle klassen leerjaar 2 en K/T klassen leerjaar 3
 Wanneer? : Vanaf 11 februari t/m18 maart 2020
 Hoe? : bhc.zportal.nl

Gebruikersnaam en wachtwoord van Magister



Keuzes, keuzes, keuzes

 Leerweg
 Profiel
 Beroepsgericht programma
 Profielvakken
 Extra vakken



Keuzes: leerwegen

Leerwegen:
 Basisberoepsgerichte leerweg
 Kaderberoepsgerichte leerweg 
 Gemengde leerweg
 Theoretische leerweg 

Basis / Kader leerjaar 2 wordt automatisch Basis / Kader leerjaar 
3, tenzij…
Theoretisch leerjaar 2 wordt gemengd of theoretisch.



Keuzes: vakken

Verplichte vakken:
Nederlands Levensbeschouwing 1
Engels Maatschappijleer 1
Kunstvak 1 (CKV) Lichamelijke opvoeding 1
Rekenen 

Vrije keuze vakken:
- Basisgerichte leerweg  beroepsgericht programma (14 uur)
- Kadergerichte leerweg  beroepsgericht programma (14  / 11 uur)
- Gemengde leerweg  3 theorievakken + 1 beroepsgericht vak (3 uur)
- Theoretische leerweg  4 theorievakken 



Keuzes: profielen en afdelingen

 https://www.youtube.com/watch?v=MusPlJS_OtU

Profielen Afdelingen / beroepsgerichte
programma’s 

Verplichte 
profielvakken 

Techniek - PIE: Produceren, Installeren en Energie
- BWI: Bouw, Wonen en Interieur

Zorg & Welzijn - Zorg & Welzijn

Economie - Economie & Ondernemen

Landbouw N.v.t.

https://www.youtube.com/watch?v=MusPlJS_OtU


B-leerweg:
profielen, afdelingen en vakken/programma’s

Profielen Afdelingen / beroepsgerichte
programma’s 

Verplichte 
profielvakken 

Techniek - PIE: Produceren, Installeren en Energie
- BWI: Bouw, Wonen en Interieur

Wiskunde EN Nask1

Zorg & Welzijn - Zorg & Welzijn Biologie EN Wiskunde

Economie - Economie & Ondernemen Economie EN 
Wiskunde

Landbouw N.v.t. N.v.t. 



K-leerweg:
profielen, afdelingen en vakken/programma’s

* In leerjaar 3 kiezen leerlingen tussen Wiskunde en Duits om mee te nemen als 
examenvak

Profielen Afdelingen / beroepsgerichte
programma’s 

Verplichte 
profielvakken 

Techniek - PIE: Produceren, Installeren en Energie
- BWI: Bouw, Wonen en Interieur

Wiskunde EN Nask1

Zorg & Welzijn - Zorg & Welzijn Biologie EN 

Wiskunde OF
Aardrijkskunde

Economie - Economie & Ondernemen Economie EN 
Wiskunde EN Duits*

Landbouw N.v.t. N.v.t. 



G-leerweg:
profielen, afdelingen en vakken/programma’s

Profielen Afdelingen / beroepsgerichte
programma’s 

Verplichte 
profielvakken 

Techniek - PIE: Produceren, Installeren en Energie
- BWI: Bouw, Wonen en Interieur

Wiskunde EN Nask1

Zorg & Welzijn - Zorg & Welzijn Biologie EN 

Wiskunde OF
Geschiedenis OF
Aardrijkskunde

Economie - Economie & Ondernemen Economie EN 

Wiskunde OF Duits

Landbouw N.v.t. N.v.t.



T-leerweg:
profielen, afdelingen en vakken/programma’s

Profielen Afdelingen / beroepsgerichte
programma’s 

Verplichte 
profielvakken 

Techniek Wiskunde EN Nask1

Zorg & Welzijn Biologie EN 

Wiskunde OF
Geschiedenis OF
Aardrijkskunde OF
Maatschappijkunde

Economie Economie EN 

Wiskunde OF Duits

Landbouw Wiskunde EN

Biologie OF Nask1



Keuzes: keuzevakken gl - tl

Keuzevakken:
Duits Geschiedenis Nask-1
Aardrijkskunde Wiskunde Biologie
Economie LO2 Handvaardigheid
Tekenen Maatschappijkunde*

Overig: 
De combinatie van de volgende vakken kunnen NIET samen worden 
gekozen: tekenen, handvaardigheid en LO2

Sint Lucas project voor K, G en T

*Maatschappijkunde kan pas gekozen worden in leerjaar 3.



Voorbeeld vakkenpakket 
B-leerlingen



Voorbeeld vakkenpakket 
K-leerling



Voorbeeld vakkenpakket 
G-leerling



Voorbeeld vakkenpakket 
T-leerling



Redenen kiezen vakkenpakket

 Persoonlijke interesse

 Cijfers

 Vervolgstudie mbo 

 Geen idee wat je wilt / twijfels? (T/G leerlingen)

Spreid je kansen!

 Kies bewust! Een vakkenpakketwissel is na dit schooljaar lastig!



Belangrijke ontwikkelingen

 Geen verplichte vakken voor mbo opleidingen
 Maar wel aan te raden!

 Per schooljaar 2021-2022 worden GL en TL 1 leerweg
 TL met een praktisch vak in de techniek

 Techniekpromotie

 In ontwikkeling

 Kies je voor de GL? 
 Dan geef je 10 dagen voor eindexamen officieel aan of je examen doet 

in de GL of in de TL (ivm 7e vak / extra examenvak)



Twijfels? T/G
Spreid je kansen! 

Sector overstijgende vakken

Wiskunde

Biologie

Economie

Nask1 

Theoretische leerweg heeft meer mogelijkheden om te 
switchen dan de Gemengde leerweg



Twijfels? T/G
Spreid je kansen!

Na het vmbo naar de Havo?

 Ten minste een 2e vreemde taal

 Wiskunde

 Rekening houden met het te kiezen profiel, dit in overleg 
met de decaan



Nog een keuzemoment in leerjaar 3

 3K (bij E&O)

 3G en 3T

 3B en 3K keuzedelen

Gemengde leerweg kan Theoretische leerweg worden.
Theoretische leerweg kan niet Gemengde leerweg worden. 



Hoe vakkenpakket samenstellen?

 Ga naar bhc.zportal.nl

 Inloggen zoals bij Magister 
 (leerlingennummer + wachtwoord)

 Kies voor “mijn keuzepakket”

 Klik op “Invullen”, doorloop de stappen en sla op

 Keuze definitief? Klik op “Inleveren”

 Uitprinten met handtekening ouder + datum

 Inleveren bij mentor, uiterlijk 18 maart 2020!



B/K: minder keuzemogelijkheden, maar 
weet wel waar je voor kiest!
 Techniek

 https://www.youtube.com/watch?v=GNsbaLSQzcM

 Pie: https://www.youtube.com/watch?v=qv9uFzFOJ00

 Bwi: https://www.youtube.com/watch?v=6n2PjjWb4OY&t=89s

 Zorg & Welzijn

 https://www.youtube.com/watch?v=Xf8NtdhqQSY

 Z&W: https://www.youtube.com/watch?v=E9TWJnlqClQ&t=59s

 Economie

 https://www.youtube.com/watch?v=4ucAUDWDql8

 E&O: https://www.youtube.com/watch?v=iaT-CcL1TY8

 Groen

 https://www.youtube.com/watch?v=0u5Tzt-_i70

 Gr: https://www.youtube.com/watch?v=ovWOrgdjfWs

https://www.youtube.com/watch?v=GNsbaLSQzcM
https://www.youtube.com/watch?v=qv9uFzFOJ00
https://www.youtube.com/watch?v=6n2PjjWb4OY&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=Xf8NtdhqQSY
https://www.youtube.com/watch?v=E9TWJnlqClQ&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=4ucAUDWDql8
https://www.youtube.com/watch?v=iaT-CcL1TY8
https://www.youtube.com/watch?v=0u5Tzt-_i70
https://www.youtube.com/watch?v=ovWOrgdjfWs


Tips en links

 www.bhc.nl
 Handige websites en links 

 www.kiesmbo.nl
 Nieuw sinds 8-11-18
 ipv mbostad en beroepeninbeeld

 www.studiek.net
 E-book: loopbaangesprekken voeren met je zoon of dochter

http://www.bhc.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
http://www.studiek.net/


Belangrijke data

 11-18 februari – uitleg vakkenpakketkeuze 2e jaars
 18 maart – sluitingsdatum vakkenpakketkeuze
 12 maart – Workshadowing: meelopen met een 

beroepsbeoefenaar



“Ze hoeven niet te weten wat ze willen, als ze 
maar weten wat de volgende stap is en ze weten 
wie ze hierbij kan helpen”



Bedankt voor uw aandacht!
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