
  

 

Kiezen voor 3 mavo
Fioretti College Hillegom 

woensdag 3 maart 2021

De presentatie start om 19.00 uur.

Wilt u uw microfoon uitzetten?

De camera kunt u aanzetten.

Vragen kunt u stellen via de chatfunctie.



  

 

Kiezen voor 3 mavo
Fioretti College Hillegom 

woensdag 3 maart 2021

De presentatie start om 19.45 uur.

Wilt u uw microfoon uitzetten?

De camera kunt u aanzetten.

Vragen kunt u stellen via de chatfunctie.



Even voorstellen ... 

Albert de Vries

teamleider mavo- bovenbouw

 



Inspelen op veranderingen

Veel werk in 
(slimme) 
techniek

Veel werk in 
de zorg

De Nieuwe 
Leerweg

Sterk Techniek 
Onderwijs



Mavo X-tra

Leren door doen



Leren in de praktijk is leuk

● Levensechte opdrachten

● Voorbereidend op de werkwijze van het MBO

● Kennis toepassen in de praktijk

● Vaardigheden ook bruikbaar op Havo



Groeien in vaardigheid

1. Samenwerken

2. Zelfstandig werken en initiatief nemen

3. Plannen en organiseren

4. Presenteren



Wat is het verschil?
Mavo 33 theorielessen  

Mavo X-tra 27 theorielessen + 6 praktijklessen  
 



Mavo profielen 

1. Techniek

2. Zorg en welzijn

3. Economie

4. Groen

  



Een leerling in 3 Mavo: 13 vakken 
9 verplichte vakken 4 keuzevakken

Nederlands Frans

Engels Duits

wiskunde geschiedenis

biologie aardrijkskunde

economie kv2 dans

lichamelijke opvoeding LO2

maatschappijleer nask1*

kunstvakken inclusief ckv nask2

coachuur



Een leerling  3 Mavo X-tra: 
11 vakken + praktijkcomponent

9 verplichte vakken 2 keuzevakken 1 praktijkcomponent

Nederlands Frans keuze uit:

Engels Duits Bouw, Wonen en Interieur

wiskunde geschiedenis Produceren, Installeren, Energie

biologie aardrijkskunde Mobiliteit en Transport

economie kv2 dans Dienstverlening en Producten

lichamelijke opvoeding LO2 Zorg en Welzijn

maatschappijleer nask1* Sport en Dans

kunstvakken inclusief ckv nask2

coachuur *= verplicht bij techniek



Mavo X-tra = Mavo 

● Vakken op mavo-niveau

● 6 lesuren per week: praktijkgerichte component

● Keuze uit 6 richtingen

● Centraal Schriftelijk en Praktijk Examen in klas 3

● Sport en Dans → schoolexamen

● Overige mavo vakken → examen in klas 4



1 Bouw, Wonen en Interieur 
Techniek verplicht met nask 1

1. bouwproces en bouwvoorbereiding

2. design en decoratie



PM 1 Bouwproces en voorbereiding



PM 4 Design en decoratie



Samenstelling keuzevakken
Meubelmaken



Samenstelling keuzevakken
Gevelopeningen



2 Produceren, Installeren en
   Energie
Techniek verplicht met nask 1

1. ontwerpen en maken

2. besturen en automatiseren



Ontwerpen en maken



Besturen en automatiseren



Keuzevakken PIE klas 4
Booglasprocessen Praktisch booglassen

CNC- Technieken Verspaningstechniek

Plaat- en constructiewerk Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

Domotica en Automatisering Licht geluid en beeld

Drinkwater en sanitair Utiliteit Installaties

Klimaattechnologie Koudetechniek

Nutsvoorzieningen Duurzame energie

Procestechniek Woon- en kantoortechnologie

Dakbedekking

NIEUWE KEUZEVAKKEN
Cloud en cybersecurity

Lasrobot

Machinebouw - verspanen

Slimme technologie



3 Mobiliteit en Transport
Techniek verplicht met nask 1

1. motorconditie testen

2. verlichtings- en comfortsystemen



Motorconditie testen
staat van de motor testen en beoordelen



Verlichting en comfortsystemen
basis elektro schema aansluiten meten en beoordelen,

meten aan voertuigen



Methode VT Totaal

● E-learning

● Theorie

● Praktijk



Keuzevakken leerjaar 4

1 Motorsystemen
2 Elektronica
3 Aandrijf en remsystemen
4 Bedrijfswagen
5 Carrosseriebouw
6 Autoschade en spuiten
7 Fietstechniek
8 Gemotoriseerde tweewieler
9 Mobiele werktuigen



4 Dienstverlening en Producten

1. organiseren van een activiteit voor een 

opdrachtgever

2. multimediale producten maken



Evenementen 
organiseren 



Multimediale 
producten maken

http://www.youtube.com/watch?v=6NgNtsKTqKs


Keuzevak 
ondernemen 
Leerjaar 4

Eigen bedrijfje starten !



5 Zorg en welzijn
1. Mens en Zorg.

2. Mens en activiteit. 



● Persoonlijke- verzorging

● EHBO

● Ondersteuning

● Hulpmiddelen

● Theorie en praktijk 

Profieldelen leerjaar 3



● Activiteiten organiseren

● Plannen en uitvoeren

● Uitleggen

● Informatie onderzoek

● Theorie en praktijk



Opbouw programma

● 3 uur praktijk
○ Koken

○ Praktijk

● 3 uur theorie
○ Theorielessen

○ Examentraining, voorbereiding CSPE

○ Beroepsvaardigheden

● Portfolio 
○ LOB

○ Methode Zorg en Welzijn



Alleen mogelijk in 
combinatie met 
schoonheidsbehandeling.

Keuzevakken leerjaar 4



Opbouw programma
● Theorietoets

○ Methode zorg en 

welzijn

○ Theorielessen

● Praktijktoets

○ Praktijklessen

○ Schriftelijk en 

praktisch 

○ Beroepsvaardigheden

● Stage

○ LOB

○ Voorbereiding MBO 

Keuzevak 1:

1ste halfjaar, 6 uur p.w

Keuzevak 2: 

2e halfjaar, 6 uur p.w



● Persoonlijke- verzorging

● EHBO

● Ondersteuning

● Hulpmiddelen

● Theorie en praktijk 



6 Sport en Dans
1. KV2 dans

2. LO2

http://www.youtube.com/watch?v=32dadlvyfnk


Dans (KV2)

Filmpje 

(dansdisciplines, theorie dans)

CSPE → Productie

CSE → Theorie

http://www.youtube.com/watch?v=IWbA85gXqV0


LO2
● Sportverbreding
● Sportverdieping
● EHBO/ menselijk lichaam (conditie testen en meten)
● Voorbereiding op vervolgopleidingen
● Training geven / lesgeven 

● Convenant: doorstroom CIOS 

● LO2: voor leerlingen die later sportinstructeur willen worden.





Mavo klas 4: 8 vakken
verplichte vakken: 2 keuzevakken:

Nederlands Frans

Engels Duits

wiskunde geschiedenis

biologie aardrijkskunde

economie kv2 dans

lichamelijke opvoeding LO2

maatschappijleer nask1

coachuur nask2



Examenvakken 4 mavo

profielen mavo
techniek

mavo 
economie

mavo
zorg en welzijn

mavo
groen

mavo X-tra

verplicht 
deel

ne - en - ckv - lo  - ma

verplicht 
profieldeel

wi 
nask1

ec
wi of fa of 
du

bi
wi of gs of ak

wi
bi of nask1

praktijkcomponent

vrije deel keuze van 2 vakken keuze van 2 vakken



Route Mavo Bovenbouw 



Met een Mavo(X-tra)diploma

kun je verder op:

● Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 

niveau 3 en 4 (hoogste niveaus)

● Havo



Doorstroom naar Havo

profiel pakket-eis

Cultuur en Maatschappij 2e moderne vreemde taal
geschiedenis
wiskunde aanbevolen

Economie en Maatschappij economie, wiskunde geschiedenis

Natuur en Gezondheid wiskunde, biologie, nask2

Natuur en Techniek wiskunde, nask1 en nask2



Tijdpad vakkenkeuze 

Keuze tot maandag 29 maart

Definitieve vaststelling op donderdag 1 april



Als u nog vragen 
heeft...

Stel ze gerust!



Korte rondleiding

Een bezoek aan de afdeling



Algemene vragen?

20.15 uur

Mevrouw van den Anker (decaan)

de link staat op uw uitnodiging


