
E 
 

 
PROFIELKEUZE  3 VMBO-T 

 
Naam leerling: _______________________________________________________       Klas: _________ 
 
Leerlingnummer: ___________ 

  

 
GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

   HANDTEKENING 

   ouder/ verzorger:  

 Nederlands X …………………………………………… 

 Engels X    leerling: 

Lichamelijke opvoeding X …………………………………………….. 

 

+ PROFIELDEEL 

Economie  Zorg & Welzijn  Groen  Techniek  

Economie  X Biologie X Biologie X Wiskunde X 

KEUZE UIT EEN VAN 
ONDERSTAANDE VAKKEN 

KEUZE UIT EEN VAN 
ONDERSTAANDE VAKKEN 

KEUZE UIT EEN VAN 
ONDERSTAANDE VAKKEN Nask 1 X 

Duits   Wiskunde  Nask 1 (alléén in combinatie 

met Wi in het vrije deel) 
 

 Wiskunde  Geschiedenis  Wiskunde  

  Aardrijkskunde    

 

+ VRIJE DEEL (minimaal 2 vakken) 

Economie Zorg & Welzijn Groen Techniek 

Duits  Duits  Duits  Duits  

Geschiedenis  Geschiedenis  Geschiedenis  Geschiedenis  

Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  Aardrijkskunde  

Wiskunde  Wiskunde  Nask 1  Nask 2  

Nask 1 (alléén in combinatie met 

Wi) 
 Nask 1 (alléén in combinatie 

met Wi) 
 Nask 2   Biologie  

Nask2  Nask 2   Wiskunde  Economie  

Biologie  Economie  Economie  
Beeldende Vorming 
(Kunstvakken II) 

 

Beeldende Vorming 
(Kunstvakken II) 

 Beeldende Vorming 
(Kunstvakken II) 

 Beeldende Vorming 
(Kunstvakken II) 

   

 

Mijn (eventueel) extra (3e ) theorievak is :    _______________________________________ 

 

 
 
Vrije deel:  2 vakken aangeven met  
 
Vrije deel: eventueel 3e vak (extra vak) aangeven met  
 
  voor doorstromers naar 4 HAVO is een 3e vak (extra vak) noodzakelijk 
 
            
                      TOELICHTING KEUZEFORMULIER Z.O.Z. 
  

X 
 



 
TOELICHTING OP HET KEUZEFORMULIER 3 VMBO-T 

 
- Gemeenschappelijk Deel: verplicht 
 
- Profieldeel: Elk profieldeel bestaat uit 2 vakken. Bij het profieldeel Techniek hoeft er geen keuze gemaakt 

worden. Bijvoorbeeld: bij het profieldeel Economie is economie verplicht en moet gekozen worden uit Duits 
of wiskunde. De keuze aanvinken. 

 
- Vrije deel: Kies niet dubbel. Is b.v. Duits reeds gekozen in het profieldeel dan Duits niet meer aanvinken  in het 

vrije deel. 
Als Nask 1 wordt gekozen dan moet ook wiskunde in het pakket zijn opgenomen.  
Nask 2 kan zonder Nask 1 gekozen worden. 

 
Opmerkingen: 
 

1. Alleen de vakken en vakkencombinaties die het keuzeformulier biedt zijn toegestaan.* 
 
2. Het examenvak Maatschappijleer wordt afgesloten op het einde van 3 VMBO-T. Het cijfer telt mee bij de 

slaag- zakregeling. 
 
3. Kunstvakken 1 (CKV en muziek) wordt afgesloten op het einde van 3 VMBO-T.  

  De kwalificatie van  Kunstvakken 1 moet minimaal voldoende zijn wil de leerling worden bevorderd naar  
   4 VMBO-T.  
 

4. Leerlingen die later willen doorstromen naar 4 HAVO wordt verzocht om zich bij de profiel- en vakkenkeuze te 
laten adviseren door decanen. Bovendien is het voor hen noodzakelijk een extra theorievak te kiezen.  

5. Het is mogelijk om in het vrije deel 3 theorievakken te kiezen.  
De keuze van een 3e vak (extra theorievak) is aan de volgende voorwaarden verbonden: 
a. onder de cijfers van de gewenste 8 vakken mag slechts één onvoldoende -niet lager dan 5- voorkomen; 
b. de leerlingen die een extra vak gekozen hebben dienen dit in principe gedurende het gehele schooljaar te 

volgen; voor de organisatie is vereist dat: 
-  er voldoende leerlingen een extra vak kiezen 
-  het totale profielpakket te plaatsen is. 

c. wanneer leerlingen op 3 VMBO-T doubleren, geldt bovenstaande regeling niet.  
In zulke gevallen zullen ook de resultaten in voorafgaande jaren een rol spelen.  

 
7. Overgangsnormen: Zie schoolgids. 
 
 
* Er zal naar gestreefd worden de gemaakte keuzes te verwezenlijken. Een en ander hangt af van de plaatsbaarheid en de  
   groepsgrootte. Bij een te geringe deelname zal een keuze niet mogelijk zijn! 
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