
overzicht profielen en vakken in 3 VMBO-TL: 
 

Profielen en vakkenpakketten VMBO-T  

Vakken in het gemeenschappelijke deel  

Lichamelijke opvoeding 1  

CKV, Muziek   

Levensbeschouwing, Maatschappijleer   

Vakken in het profieldeel 

Profiel Zorg en Welzijn  

Profiel Economie  

Profiel Landbouw & Techniek  

Nederlands  Nederlands  

Engels  Engels  

Wiskunde  Wiskunde  

Economie  Economie   

Biologie  Biologie  

  Natuurkunde  

  

Keuze uit 1 van de onderstaande vier vakken:  

 

Lichamelijke Opvoeding-2  Lichamelijke Opvoeding-2  

Beeldende Vorming   Beeldende Vorming   

Drama  Drama  

T & T  T & T  

 Keuzevakken 

T&T gekozen - Kies hieronder 3 vakken 

Drama, Bv of LO2 Kies 4 vakken 

 

Keuzevakken 

T&T gekozen - Kies hieronder 2 vakken 

Drama, Bv of LO2 Kies 3 vakken 

Scheikunde  Scheikunde  

Geschiedenis  Geschiedenis  

Aardrijkskunde    Aardrijkskunde  

Duits  Duits  

Frans  Frans  
 
Aan het einde van klas 3 VMBO-TL moet er voor klas 4 VMBO-TL een definitief profiel en 
vakkenpakket van 7 vakken gekozen worden: 
- Het is raadzaam om dan bij het profiel Economie het profielgebonden vak Duits en/of Frans 
te kiezen.  
- Het is raadzaam om dan bij het profiel Zorg & Welzijn het profielgebonden vak 
geschiedenis en/of aardrijkskunde te kiezen. 
 
Mocht uw zoon/dochter Havo capaciteit en ambitie hebben, dan is het nodig om bij de keuze 
van het vakkenpakket rekening te houden met de verplichte profielvakken en (profiel-
)keuzevakken die gevolgd moeten worden in 1 van de 4 profielen die op de Havo 
aangeboden worden om deze aansluiting mogelijk te maken. De profielen met bijbehorende 
vakken kunt u vinden in de schoolgids.  



 

overzicht profielen en vakken in 4 VMBO-TL: 
 

 

Profielen en vakkenpakketten klas 4 Vmbo-Tl 
Vakken in het algemene deel 

lichamelijke opvoeding-1 

Verplichte vakken in het profieldeel 

Profiel Zorg en Welzijn Profiel Economie Profiel Landbouw en Techniek 

Nederlands Nederlands Nederlands 

Engels Engels Engels 

wiskunde wiskunde wiskunde 

biologie economie natuurkunde 

Drie vakken te kiezen: 

geschiedenis  Frans scheikunde  

aardrijkskunde Duits biologie  

Frans geschiedenis geschiedenis 

Duits aardrijkskunde aardrijkskunde 

scheikunde scheikunde Frans 

economie biologie Duits  

  economie 

lichamelijke opvoeding 2 * lichamelijke opvoeding 2 * lichamelijke opvoeding 2  * 

beeldende vorming  * beeldende vorming  * beeldende vorming  *  

cDrama * Drama * Drama * 

T & T * T & T * T & T * 

 
- *  Van de vakken  LO2, Drama, BV en T & T maximaal 1 te kiezen. 
- Voor het kiezen van een vak dat in 3 Mavo niet gevolgd is, dient van te voren 

overleg plaats te vinden. 
 
 

Mocht uw zoon/dochter Havo capaciteit en ambitie hebben, dan is het nodig om bij 
de keuze van het vakkenpakket rekening te houden met de verplichte profielvakken 
en (profiel-)keuzevakken die gevolgd moeten worden in 1 van de 4 profielen die op 
de Havo aangeboden worden om deze aansluiting mogelijk te maken. De profielen 
met bijbehorende vakken kunt u vinden in de schoolgids. Tevens moet uw 
zoon/dochter na het slagen voor het Mavo examen voldoen aan de eisen die voor 
doorstroming gelden. 
 
 

- Het is dan raadzaam om bij de profielen Zorg & Welzijn en Economie het vak 
geschiedenis en Duits en/of Frans in het pakket te kiezen.  
- Het is dan raadzaam om bij het profiel Techniek het vak scheikunde in het 
pakket te kiezen. 

 

 


