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Gemeenschappelijk deel 
 

 Nederlands 

 Engels 

 

 Rekenen 

 Lichamelijke Opvoeding 

 Mentorles 
 

Profieldeel 

Profielgebonden vakken: 
 

 Wiskunde 

 Nask 1 

Beroepsgerichte profielvakken: 
 
 Bouwproces en bouwvoorbereiding 

 Design en decoratie 

 

Handtekening leerling: Handtekening 
ouders/verzorgers: 

 
 
 

☐ Mentor 

☐ Teamleider 

☐ Roostermaker 

☐ Administratie 

Overige vakken 
Let op! Om doorstroom naar de HAVO mogelijk te maken, is een 7e examenvak noodzakelijk. 

Bij overweging doorstroom HAVO graag contact opnemen met de decaan. 
Kies 1 vak, verplicht: ☐ Duits  

☐ Kunstvakken 2 (tekenen) 

☐ Nask2 

☐ Geschiedenis 

☐ Maatschappijkunde 

 
Extra (7e) vak, niet verplicht ☐ Duits  

☐ Kunstvakken 2 (tekenen) 

☐ Nask2 
☐ Geschiedenis 

☐ Maatschappijkunde 

☐ Grafimedia (is géén examenvak!) 

Naam:      Mentor: 
 
Klas:       Datum: 
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Kruis hier 2 keuzevakken aan die je graag wilt volgen. Je moet minimaal 1 vak 
kiezen uit je eigen profiel. Het overige vak mag gekozen worden in je eigen of een 
ander profiel. Geef ook een reservekeuze aan. 
 
 

Keuzevakken per profiel 

Keuzevakken E&O ☐ Mode en design of Modetechniek* 

☐ Presentatie en styling 

☐ Ondernemen 

☐ Evenementen 

☐ Geüniformeerde dienstverlening 

 

Keuzevakken Z&W ☐ Kennismaking met uiterlijke verzorging 

☐ Welzijn volwassenen en ouderen 

☐ Wonen en huishouden 

☐ Voorkomen van ongevallen en EHBO 

☐ Assisteren in de gezondheidszorg 

☐ Welzijn kind en jongere 

 

Keuzevakken PIE ☐ Woon- en kantoortechnologie 

☐ CNC-technieken 

 

Keuzevakken BWI ☐ Constructieve aansluitingen en afwerkingen 

☐ Meubelmaken 

☐ Gevelopeningen 

☐ Schoonmetselwerk 

☐ Daken en kapconstructies 

☐ Interieurontwerp en design 

☐ Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden 

 

 
*Je mag volgend jaar beslissen welke van deze 2 vakken je daadwerkelijk wil gaan volgen. 
 
Reservekeuze:______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


