Een
vakkenpakket
kiezen voor 3 TL

Profielen
Bij ons op het Johannes Bosco kun je een keuze
maken uit drie profielen. Je kiest dus één van de
onderstaande profielen:
Economie

Zorg en Welzijn
Techniek

Hoeveel vakken moet ik kiezen?
In klas 3 TL volg je 10 vakken.
Bij ieder profiel zijn een aantal vakken verplicht.
Je kiest dus, afhankelijk van het profiel, nog een
aantal keuzenvakken, zodat je in totaal op 10
vakken komt.
Je kiest ook altijd een reserve vak.

Hoe weet ik welke vakken ik moet
kiezen?
Stap 1: Kies eerst het profiel dat het beste bij jouw toekomstdromen past; Economie, Techniek of
Zorg en Welzijn?
Stap 2: Kijk op de websites van mbo-opleidingen die je interessant vindt. Welke vakken zijn er
verplicht of worden aangeraden?
Stap 3: Denk logisch na; welke vakken passen bij jouw toekomstdromen? Wil je iets in de sport?
Dan is biologie een logische keuze. Wil je iets in de handel? Dan zijn economie en wiskunde
logische keuzes.
Stap 4: Is er nog een vak wat je heel erg interessant of leuk vindt en dat je graag wilt volgen? Zo
ja, voeg dit toe aan je pakket
Stap 5: Wil je (misschien) doorstromen naar havo? Kijk op dia 9 t/m 13 of je pakket voldoet aan de
voorwaarden om door te kunnen stromen naar havo.

Verplichte vakken:
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands
Engels
economie
ondernemen
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding
wiskunde

Profiel Economie
Zorg dat het totaal aantal vakken
uitkomt op 10.
Je kiest ook altijd een reserve vak.

Kies 0 of 1 van de talentvakken
• tekenen
• muziek
• handvaardigheid
• lo2- lichamelijke opvoeding 2

Vul aan tot 10 vakken:
• Frans (verplicht bij
doorstroom Havo) en/of
• Duits (verplicht bij
doorstroom Havo)
• aardrijkskunde
• geschiedenis

Verplichte vakken:
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands
Engels
maatschappijleer
wiskunde
nsk 1- natuurkunde
techniek
lichamelijke opvoeding

Kies 0 of 1 van de talentvakken
• tekenen
• muziek
• handvaardigheid
• lo2- lichamelijke opvoeding 2

Vul aan tot 10 vakken
• nsk2 – scheikunde (verplicht
bij doorstroom Havo)
• biologie
• aardrijkskunde

Profiel Techniek
Zorg dat totaal aantal vakken
uitkomt op 10.
Je kiest ook altijd een reserve
vak.

Verplichte vakken:
• Nederlands
• Engels
• biologie
• zorg&welzijn
• lichamelijke opvoeding
• wiskunde
• maatschappijleer

Profiel Zorg
en Welzijn
Zorg dat het totaal aantal
vakken uitkomt op 10.

Kies 0 of 1 van de talentvakken
• tekenen
• muziek
• handvaardigheid
• lo2- lichamelijke opvoeding
2
Vul aan tot 10 vakken:
• Frans en/of
• Duits (verplicht bij
doorstroom Havo voor
het profiel CULTUUR EN
MAATSCHAPPIJ)
• nsk2- scheikunde
(verplicht bij doorstroom
Havo voor het profiel
NATUUR EN
GEZONDHEID)
• economie
• aardrijkskunde
• geschiedenis

Je kiest ook altijd een
reserve vak.

Is mijn TL-pakket havo-proof?
Na klas 4 TL kun je doorstromen naar 4 havo op
het Han Fortmann. Je kunt dan in twee jaar je
havo-diploma halen.
Het is belangrijk dat je vakkenpakket van TL
aansluit op het pakket dat je op havo zou willen
volgen.
Op havo kun je kiezen uit een van deze vier
pakketten:
Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek

-

Op de volgende dia’s zie je welke vakken er bij deze
pakketten horen. Ook staat erbij welke vakken je op
TL echt moet kiezen en welke wellicht handig zijn om
te kiezen om door te stromen naar havo.

Havo-profiel Cultuur en Maatschappij
Verplichte vakken
Nederlands & Engels
geschiedenis
Frans of Duits
Één van de volgende maatschappijvakken:
aardrijkskunde
maatschappijwetenschappen
economie
Één van de volgende cultuurvakken:
Frans
Duits
muziek
handvaardigheid
Tekenen
Één vrij vak
Kijk op dia 13 voor meer informatie

Doorstroom van TL naar
havo met pakket Cultuur
en Maatschappij

Welke vakken kies je op dan op TL?
Verplicht:
- Frans of Duits
- Frans en Duits als je ze beide wilt
kiezen op havo.
Aanrader(s):
- geschiedenis
- Als je op de havo aardrijkskunde,
muziek, tekenen of handvaardigheid
zou willen kiezen, kun je dit ook
volgen op TL.
- Als je economie zou willen kiezen, is
het verstandig om op TL ook wiskunde
te volgen.

Havo-profiel Economie en Maatschappij
Verplichte vakken
- Nederlands & Engels
- wiskunde a (wiskunde b mag ook)
- economie
- geschiedenis
Één van de volgende vakken:
- aardrijkskunde
- maatschappijwetenschappen
- Frans of Duits
- bedrijfseconomie

Één vrij vak
Kijk op dia 13 voor meer informatie

Doorstroom van TL naar
havo met pakket
Economie en Maatschappij

Welke vakken kies je op dan op TL?
Verplicht:
- wiskunde
- Als je op de havo Frans of Duits zou
willen volgen, moet je dit ook op TL
kiezen.
Aanrader(s):
- geschiedenis
- Als je op de havo aardrijkskunde zou
willen volgen, kun je dit ook kiezen op
TL.
- Als je bedrijfseconomie wilt kiezen,
kun je ondernemen op TL volgen.

Havo-profiel Natuur en Gezondheid

Doorstroom van TL
naar havo met pakket
Natuur en Gezondheid

Verplichte vakken
- Nederlands & Engels
- wiskunde a (wiskunde b mag ook)
- biologie
- scheikunde
Één van de volgende vakken:
- aardrijkskunde
- natuurkunde
Één vrij vak
Kijk op dia 13 voor meer informatie

Welke vakken kies je op dan op TL?
Verplicht:
- wiskunde
- nsk 2- scheikunde
Aanrader(s):
- biologie
- Afhankelijk van keuze op havo,
aardrijkskunde of nsk1- natuurkunde.

Havo-profiel Natuur en Techniek
Verplichte vakken
Nederlands & Engels
wiskunde b
natuurkunde
scheikunde

Één van de volgende vakken:
biologie
wiskunde d
informatica
Één vrij vak
Kijk op dia 13 voor meer informatie

Doorstroom van TL
naar havo met pakket
Natuur en Techniek
Welke vakken kies je op dan op TL?
Verplicht:
- wiskunde
- nsk1 – natuurkunde
- nsk2 – scheikunde

Aanrader(s):
- Als je op de havo biologie zou willen
volgen, kun je dat ook op TL kiezen.
- Als je op de havo informatica wilt
kiezen, sluit techniek hier goed op
aan.

Om de TL-leerlingen voor te bereiden
op het vak wiskunde b, worden er
extra lessen gegeven.

Vrije vakken kiezen
Naast de profielgebonden vakken, kies je nog vrije vakken.
Je kunt uit alle vakken kiezen die er op het havo aangeboden
worden:
Frans, Duits, wiskunde a, of b, natuurkunde, scheikunde,
economie, biologie, maatschappijwetenschappen,
aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, handvaardigheid,
tekenen, bedrijfseconomie, BSM (bewegen,sport en
maatschappij)
Profiel C&M kun je geen mu, te, ha, sk, na en wi D
kiezen.
Profiel E&M kun je geen sk kiezen.
Profiel NG en NT kun je geen maw kiezen.
Voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
Frans en Duits geldt dat je deze alleen kunt kiezen als je die
op TL ook gevolgd hebt. Zou je een van deze vakken als
vrij vak willen kiezen, volg deze dan ook op TL.

Heb je vragen over het kiezen van een
vakkenpakket?
Stel je vraag eerst aan je mentor.
Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact
op met de decaan van de onderbouw, meneer
Metselaar. Hij zit in kantoor 009. Zijn e-mailadres is
g.metselaar@trinitascollege.nl

