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Programma
◼ Wat doet de decaan?
◼ Ambities Mavo en LOB
◼ Website/Nieuwsbrief
◼ Programma LOB per leerjaar
◼ Karakteristieken per profiel
◼ Beroepen per profiel
◼ Welke keuzes zijn er?
◼ Hulpmiddel 7 werelden

◼ Havo doorstroom en aansluiting Mavo 3



Ambities

- Klaarstomen voor een actieve en verantwoordelijke rol in 
onze internationale samenleving 

-    Meer meisjes kiezen techniek en stromen door              
richting technologische studies 

- Meer leerlingen stromen door naar onze Havo 4

- Meer leerlingen kiezen Internationale opleidingen  



Website / Nieuwsbrief

decanaat Mavo

Nieuwsbrief - LOB activiteiten

http://berlage.espritscholen.nl/home/organisatie/decanaat/decanaat-mavo/


LOB jaar 2

In jaar 2e leerjaar draait het om het kiezen van de juiste profiel voor in de bovenbouw. 
Daarom staan de volgende LOB activiteiten op het programma: 

- Projectweek stond in teken van vak economie" Haven/DNB; oktober 2018
- Voorlichtingsavond voor leerlingen/ouder(s) over de profielkeuze -           27 november 2018;
- Wereldburgerschap, profielkeuze opdrachten
- Kiezen van een voorlopige sectorkeuze;                                                    4 t/m 8 februari 2019
- Leerling presenteert zijn/haar sectorkeuze aan ouder(s)/verzorger(s).   

   21 maart 2019  08.30-10.10 uur

- 4 april 2019, JINC , BLIKSEMSTAGE,  - ouder begeleiders gezocht-

- Definitieve sectorkeuze ; week 15 = 12 april 2019



LOB jaar 3

-Project Masterplan Techniek -                      oktober 2018 

-Voorlichtingsavond voor leerlingen/ouder(s) over de profielkeuze;       27 november 2018

- Open dagen Roc/MBO - nieuwsbrief             start November

- LOB-lessen                      vanaf 4 februari 2019

- Voorlopige vakkenpakketkeuze eindexamenjaar;                                week 6,  4 - 8 februari 2019

- Leerling presenteert zijn/haar keuze aan ouders/verzorgers               27 maart  2019 08.30-10.10 uur

- Definitieve profielkeuze    12 april 2019  

 

- 30 uur snuffelstage AEL (Arbeids Ervaring Leren)      01 jul  t/m 05 jul  2019

 

 



Welke profielen VMBO-T ?

◼ Zorg en Welzijn ( Z&W) 

◼ Economie (EC)

◼ Techniek (TEC)

◼ Natuur en Milieu bijv Wellant College/ Clusius College



Karakteristieken zorg & welzijn
• Artistiek

• Verzorgend

• Flexibel

• Helpers, sociaal ingesteld

• Organisatietalent

• Mensen



Typische  Zorg en Welzijn 
beroepen 

•Verpleegkundige
•Onderwijsassistent 
•Pedagogisch medewerker
•Tandartsassistent
•Laborant

•Apothekersassistent
•Sociaal cultureel werker
● Maatschappelijke zorgverlener
● Begeleider gehandicaptenzorg



Karakteristieken Economie
• Kantoorwerk

• Advies uitbrengen: organisatorisch, juridisch, 
financieel 

• Verkopen

• Onderhandelen

• Marktonderzoek

• Sociale vaardigheden

• Gevoel voor getallen



Typische Economische 
beroepen: 

•Administrateur
•Logistiek manager
•Verkoopspecialist
•Filiaalmanager
•Marketing/Sales medewerker

•PR-medewerker
•Ondernemer
•Medewerker evenementenorganisatie
•Juridisch adviseur 



Karakteristieken Techniek
• Rekenaars

• Tekenaars

• Denkers

• Doeners

• Interesse in onderzoeken

• Gericht op oplossen van problemen

• Ontwerpers



Typische  
Technische beroepen:

•Middenkaderfunctionaris
Bouw of infrastructuur
•Bouwkundig tekenaar
•Vliegtuigmonteur
•Game artist

• Technicus engineering installatietechniek
• Technicus engineering elektrotechniek
• Applicatie ontwikkelaar/beheerder
• Technisch specialist personenauto’s



3 mavo 2019-2020



3 Mavo



3 Mavo



Hulpmiddel gesprek thuis 

  

http://www.betamentality.nl/?pid=3&page=OVER%20HET%20MODEL


7 werelden -----> onze profielen

Verkeer, Transport en Ruimte

SCHIPHOL

techniek;  vliegtuigonderhoud, computersystemen, 
technische dienst schiphol, aviation support

economie; Bankmedewerker, Logistiek, Planning, 
filiaalmanager………………….

zorg&welzijn; KLM healthcare, apotheek, drogisterij, 
gastvrijheid hotels/ restaurants, cafe’s



4 mavo 2019-2020 



4 mavo



4 mavo



4 mavo



Aansluiting Havo
◼ Doorstroomrecht 

◼ Aansluiting per profiel



Pakketten met havo aansluiting vanuit profiel 
zorg & welzijn

zorg & welzijn

N&G ;  Biologie, Wiskunde, Scheikunde en Beeldende vorming   

N&G ;  Biologie, Wiskunde, Scheikunde en Aardrijkskunde 

C&M ; Geschiedenis, Vreemde taal 3m, Aardrijkskunde of Economie, 
Beeldende vorming, Wiskunde of Aardrijkskunde

E&M ; Geschiedenis, Wiskunde, Economie, Vreemde taal 3m of 
aardrijkskunde ,  Beeldende vorming

   



Pakketten met aansluiting vanuit 
profiel economie

Economie

E&M ; Wiskunde, geschiedenis, economie, Vreemde taal 3m  

E&M ; Wiskunde, Geschiedenis, economie,  aardrijkskunde

C&M ; Geschiedenis, Vreemde taal 3m , economie en kunst beeldend

C&M ; Geschiedenis, Vreemde taal 3m , aardrijkskunde en kunst beeldend



Pakketten met aansluiting vanuit 
profiel techniek

Techniek 
N&T ; Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Aardrijkskunde
N&T ; Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
N&T;  Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en kunstvak beeldend

N&G; Biologie, Scheikunde, Wiskunde en Aardrijkskunde
N&G: Biologie, Scheikunde , Wiskunde en Kunst Beeldend

C&M; Geschiedenis, Vreemde taal 3m, Aardrijkskunde, kunst beeldend
C&M ;Geschiedenis, Vreemde taal 3m, kunst beeldend, wiskunde



Informatie en contact
Ben Olgers

Di/Wo/Do/Vr

020 - 5721236

b.olgers@berlagelyceum.eu

BERLAGE LYCEUM 2018-2019













Plannen omtrent de overgang van 
4 Mavo naar 4 Havo.
- Havo voorlichting vervroegen voor definitieve profielkeuze  

Maart 2019?

- Bij definitieve profielkeuze 4 mavo moet duidelijk zijn of 
leerling wil doorstromen naar havo 4

-     tekenen van overeenkomst overstap naar 4 havo 
schooljaar 2020-2021


