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Voorwoord 

Beste leerling en ouders/verzorgers, 

In 2(t)mavo en 3(t)mavo maak je de profielkeuze. In dit boekje vind je informatie over de 

verschillende profielen en de mogelijke vakkenkeuze daarbinnen.  

Begin februari ontvang je in Magister van elke docent een advies over zijn/haar vak. Dit 

advies is zorgvuldig tot stand gekomen en zegt iets over de verwachtingen in de komende 

leerjaren. Het is dus verstandig dit advies op te volgen. Ga bij twijfel in gesprek met de 

vakdocent en met je mentor.  

Bewaar dit boekje goed want hierin kun je veel informatie vinden, met name het overzicht 

van de te kiezen pakketten voor klas 3 mavo en voor klas 4 mavo en de profielen op de 

HAVO.  

Als u vragen heeft over de profielkeuze of naar aanleiding van dit boekje kunt u telefonisch 

(030-60 40 900) of per e-mail (dburger@annavanrijn.nl) contact opnemen. Leerlingen 

kunnen natuurlijk op gesprek komen in kantoor 1.66A.  

Veel plezier en succes bij het maken van je keuze! 

Dina Burger-de Vries  
Decaan MAVO 

 

Profielkeuze via Zermelo  

De voorlopige profielkeuze moet uiterlijk donderdag 23 februari 2023 zijn ingevuld. De 

deadline voor de definitieve profielkeuze is vrijdag 31 maart 2023. De keuze wordt gemaakt 

in het programma Zermelo. U ontvangt later hierover een brief met instructies. Na de 

profielkeuze worden de formulieren geprint en aan de ouders ter ondertekening aangeboden. 
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LOB-activiteiten PTO en PTA  

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) is een verplicht onderdeel op vmbo-

scholen. Leerlingen leren te kijken naar hun eigen handelen, denken na over hun keuzes en 

beschrijven hun ervaringen: Wat vind ik belangrijk aan een baan? Wie kan mij daarbij 

helpen? Waar ben ik goed in? Waar ben ik trots op? Wat voor menstype ben ik? Etc. In 2 

mavo maken de leerlingen al kennis met LOB tijdens de mentoruren. Ook wordt er voor 2 

mavo aan het begin van het schooljaar een banenvoorlichting gegeven. Professionals komen 

dan praten over hun beroep. Ook zullen de leerlingen een interview afnemen bij twee 

personen uit hun netwerk of een beroep gerelateerd aan het mbo.  

Leerlingen in klas 3 mavo en 4 mavo kunnen zich, behalve in de mentorlessen, ook 

oriënteren op een profiel, een vervolgopleiding of een beroep door buiten school LOB-

activiteiten te ondernemen. Alle toekomstige leerlingen uit klas 3 mavo en 4 mavo zijn in het 

kader van Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) verplicht om in totaal minimaal 

vier LOB-activiteiten te volgen met betrekking tot de vervolgopleiding - voordat ze in mei van 

het examenjaar aan hun eindexamen beginnen. Deze LOB-activiteiten vallen onder het PTO 

en PTA. Denk daarbij aan: Studiekeuzebeurs, bezoeken van (online) open dagen, 

oriëntatieworkshops, meeloopdagen, doe-dagen, stages, intakegesprekken, audities, 

gesprekken met de decaan enz.   
Indien deze activiteiten onder schooltijd vallen, kan de leerling daarvoor vrij vragen via de 

decaan door een formulier op te halen in 1.66A. Er zal dan LOB-verlof in magister worden 

gezet.  
Via Teams worden de leerlingen op de hoogte gehouden van actuele activiteiten op de 

verschillende MBO-opleidingen. Op de sites van de verschillende MBO’s wordt dit ook 

duidelijk vermeld. Neem vooral een kijkje op de sites: 

- KiesMBO.nl 

- ROCmn.nl 

- MBOutrecht.nl 

Na afloop van de activiteit maakt de leerlingen een kort verslag van de bezochte activiteit 

(wat heb ik gezien/gehoord, vond ik dit interessant, waarom wel/niet). Dit verslag wordt 

gemaild naar de mentor of decaan, die een LOB-punt toekent in magister. Het aantal 

bezochte activiteiten wordt genoteerd in Magister en is vervolgens zichtbaar op het rapport.   
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Profielen en beroepen 

Op het Anna van Rijn bieden we drie profielen aan: Techniek, Economie, Zorg & Welzijn. Het 

profiel Landbouw kan niet worden gekozen. Binnen de profielen kan de school zelf kiezen 

welke vakken aangeboden worden, de zogeheten pakketten. Op het Anna maken we 

onderscheid in 5 pakketten.  
In klas 2 mavo maakt de leerling een eerste keuze welke combinatie van vakken hij/zij gaat 

volgen in klas 3 mavo.  
In 3 mavo vindt er binnen het eigen pakket weer een keuze plaats: dan mag er nog 1 vak 

worden laten vallen. De leerling doet eindexamen in 7 vakken. 

Onderstaand is een willekeurige opsomming van mogelijke beroepen die passen bij de 

profielen. Let op! Het is met elk profiel mogelijk om elke MBO-opleiding te volgen. Het is 

natuurlijk wel wenselijk dat er enige overeenkomst is tussen het gekozen profiel en de te 

volgen MBO-opleiding.  

Profiel Beroepen 

Techniek Bouwkundige, Elektrotechnicus, Meubelmaker, 

Milieu-inspecteur, Zorgtechnicus, Architect, Makelaar, 

ICT-beheerder, Expert Robotica, Procestechnoloog 

Voedingsmiddelen, Game-developer, App-

ontwikkelaar, Security Specialist, Technicus 

engineering werktuigbouwkunde, Analist, Laborant, 

Watermanager, Dierenartsassistent, Bedrijfsleider 

Dierverzorging, Biotechnicus (proefdierverzorging). 

Economie Schoonheidsspecialist, Doktersassistent, Medewerker 

Kinderopvang, Verpleegkundige, Sportcoördinator, 

Beheerder wildparken, Voedingsadviseur, 

Boswachter, Instructeur Outdoorbedrijf, 

Dierenartsassistent, Reisleider, Productontwikkelaar 

Food, Laborant, Fashion Designer, 

Onderwijsassistent, Begeleider gehandicaptenzorg, 

Kapper. 

Zorg & Welzijn Medewerker personeelszaken, Facilitaire 

dienstverlener, Eventmanager, Manager Transport en 

Logistiek, Secretaresse, Juridisch dienstverlener, 

Manager recreatie en toerisme, Manager Hotel, 

Medewerker Marketing, Bedrijfsadministrateur, 

Mediamanager/Producer, Mediaredacteur, Fashion 

Designer, Medewerker Human Resource 

Management, Accountmanager, Journalist. 
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Profielkeuzeformulier MAVO     Schooljaar 2023-2024 

 

Verplichte vakken in jaar 3 (voor alle profielen) 

Biologie, Economie, Nederlands, Wiskunde 

Engels, KV1, LO, Maatschappijleer, mentoruur/tutor-hour (tto) 

 

Profielkeuze jaar 3: kies één van de profielen 1 t/m 5 

pakket combinatievakken profiel* 

3M profiel 1 nsk1, nsk2, it T / E / Z 

3M profiel 2 gs, it, du E / Z 

3M profiel 3 du, it, ak  Z / E 

3M profiel 4 gs, ak, du E / Z 

3M profiel 5 gs, it, te E / Z 

 

Verplichte vakken in jaar 4 (voor alle profielen) 

Engels, LO, mentoruur/tutor-hour (tto), Nederlands 

 

Profielkeuze jaar 4: kies binnen je eigen profiel je eindexamenpakket 

pakket verplicht keuzevakken (2 van 3) 

4M profiel 1 ec, nsk1, wi bi, it, nsk2 

4M profiel 2 du, gs, wi bi, ec, it 

4M profiel 3 bi, it, wi ak, du, ec 

4M profiel 4 ak, du, ec bi, gs, wi 

4M profiel 5 bi, ec, gs it, te, wi 

 

*Sectoren 
T = Techniek (Na1 verplicht) 
E = Economie (Ec en Wi verplicht) 
Z = Zorg & Welzijn (Bi verplicht) 

CSE = Centraal Schriftelijk Eindexamen.  
Er wordt eindexamen gedaan in 7 vakken om de doorstroom naar havo te bevorderen.  
Ma1, KV1, LO en mentoruur hebben geen CSE 

KV1 = kunstvakken algemeen voor alle leerlingen.  
te = kunstvakken Beeldende Vorming/Tekenen (KV2), dit is een keuzevak met CSE.  
it = alleen SE, geen CSE 
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Doorstromen van 4 MAVO naar 4 HAVO 

Leerlingen die mavo, vmbo-tl of vmbo-gl succesvol met 7 vakken hebben afgerond, kunnen 

eventueel instromen in 4 (t)havo. Leerlingen die een VMBO-diploma met 6 vakken afronden 

moeten aan instroomeisen voldoen. Bij alle vakkenpakketten die onze leerlingen op de mavo 

kunnen kiezen, houden wij de weg open voor de goede doorstroom naar een profiel op de 

havo. De uitzondering hierop is vakkenpakket 5. De toelichtende brief is te vinden op de 

volgende pagina. 

 

Om succesvol te zijn in 4 (t)havo moet je beschikken over diverse belangrijke kwaliteiten, 

zoals doorzettingsvermogen, samenwerken, en zelf initiatief kunnen nemen. Uit onze 

ervaringen blijkt dat je naast de genoemde kwaliteiten ook moet beschikken over 

bovengemiddelde cijfers op de mavo.  

Voor leerlingen met havo-affiniteit is er in leerjaar 4 een extra informatiemoment over de 

havo en een apart overstapboekje met een uitgebreide toelichting op de eisen. Deze 

informatie krijg je van de decaan HAVO, Dhr. Van Wijngaarden. In onderstaande overzichten 

staan de vakken per profiel in 4 havo. Indien een vak in het Engels gegeven wordt bij 

tweetalig onderwijs staat er een (t) achter.  

 

Alle leerlingen volgen in het gemeenschappelijke deel 5 vakken: 

Vak  Afkorting 

1 Nederlands Ne 

2 Engels (incl. Engels tweetalig) En (+ Ent) 

3 Maatschappijleer (t) MA(t) 

4 Lichamelijke Opvoeding (t) LO(t) 

5 Culturele en Kunstzinnige Vorming (t) CK(t) 

 

Cultuur en Maatschappij (CM) 

Profiel  

6   Geschiedenis GS 

7   Duits, Frans of Tekenen* Du / Fa / TE* 

8   Duits, Frans of Tekenen* Du / Fa / TE* 

9   Economie of Aardrijkskunde*  EC / AK* 

Vrije deel  

10 Wiskunde A,  Aardrijkskunde, Tekenen, Frans, Duits of  
BSM (= Bewegen Sport en Maatschappij)* 

WiA / AK / TE / 
Fa / Du / BSM* 

 

  



 

7   Schooljaar 2023-2024 Anna van Rijn College 

 

Economie en Maatschappij (EM) 

Profiel  

6   Wiskunde A  WiA  

7   Geschiedenis GS 

8   Economie EC 

9   Frans, Duits, Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie* Fa / Du / AK / BE* 

Vrije deel  

10 Frans, Duits, Aardrijkskunde, Bedrijfseconomie, BSM (= Bewegen Sport en 
Maatschappij)* of Informatica* 

Fa / Du / AK / BE/ BSM 
/ IN 

 

Natuur en Gezondheid (NG) 

Profiel  

6   Wiskunde A of B* WiA / WiB* 

7   Natuurkunde of Aardrijkskunde* Na / AK* 

8   Scheikunde SK 

9   Biologie Bi 

Vrije deel  

10 Economie, Informatica, Duits, Tekenen of BSM (= Bewegen Sport en 
Maatschappij)* 

EC / IN / Du / Te / 
BSM* 

 

Natuur en Techniek (NT) 

Profiel  

6   Wiskunde B WiB 

7   Natuurkunde  Na  

8   Scheikunde EC 

9   Biologie of Informatica* Bi / IN* 

Vrije deel  

10 Duits, Economie, Biologie, Informatica of BSM (= Bewegen Sport en 
Maatschappij)* 

Du / EC / Bi / IN / BSM* 

 

* Uit elke rij wordt één vak gekozen  

NB  
- Bedrijfseconomie en BSM zijn nieuwe vakken in 4 havo. 
- Informatica en BSM kunnen niet samen gekozen worden 
- Aardrijkskunde, Geschiedenis en Informatica kun je volgen in 4 havo zonder het in 4 mavo te hebben gekozen.  
- Duits adviseren wij alleen te kiezen als je het in 4 mavo ook hebt gevolgd. 
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Toelichting vakkenpakket 5 

 

Beste leerling en ouders/verzorgers, 

 

Het Anna van Rijn College wil elk kind graag alle kansen bieden voor de goede toekomst. 

Daarom zorgen wij ervoor dat de vakkenpakketten die voor de verschillende profielen 

kunnen worden gekozen zo breed mogelijk zijn. 

Zowel voor doorstroom naar een MBO-opleiding als voor doorstroom naar de havo. 

 

Bij alle vakkenpakketten die onze leerlingen op de mavo kunnen kiezen, houden wij de weg 

open voor de goede doorstroom naar een profiel op de havo. 

De uitzondering hierop is vakkenpakket 5 met de keuzevakken tekenen en it. 

Als uw zoon/dochter hiervoor kiest zal de leerling ten alle tijden een negatief advies krijgen, 

gezien dit pakket op geen enkele manier aansluit op een havo-profiel. De leerling zou in dit 

geval bij een start in 4 havo 2 nieuwe vakken moeten kiezen en 2 jaar Duits moeten inhalen 

met zijn eigen middelen. 

Wij willen de keuze voor vakkenpakket 5 blijven aanbieden omdat het wel mogelijkheden 

geeft voor een MBO-opleiding en lang niet alle leerlingen affiniteit hebben met de havo. 

 

Met deze brief willen wij u ervan bewust maken dat de keuze voor vakkenpakket 5 met de 

keuzevakken tekenen en it zal resulteren in een negatief advies voor doorstroom naar 4 

havo. Wij verzoeken u daarom deze brief ondertekend in te leveren bij de mavo-decaan, 

Dina Burger-de Vries, als uw kind dit pakket kiest.  

 

Hartelijke groet,  

 

Dina Burger-de Vries 
Decaan MAVO 

…............................................................................................................................................... 

 

Onze zoon/dochter, naam: ___________________________________ 

 

kiest bewust voor vakkenpakket 5 met als keuzevakken tekenen en it. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat hij/zij met deze keuze na het behalen van het mavo-diploma 

een negatief advies voor doorstroom naar 4 havo zal ontvangen. 

 

Voor akkoord, datum: _______________________________________ 

 

Naam: ___________________________________________________    

 

Handtekening: _____________________________________________ 


