
Hoeveel mogelijkheden er zijn hangt af  van welke beroepsgerichte  
keuzevakken je school aanbiedt en hoe ze dat organiseert.  
Hoe pakt jouw school dat aan?

Keuzevakken:
een zee aan  
mogelijkheden
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Inmiddels zijn er een kleine 140 beroeps
gerichte keuzevakken voor het vmbo  
ontwikkeld. Soms gaat het om verdiepende 
beroepsgerichte keuzevakken, zoals Las robot. 
Sommige keuzevakken zijn verbredend bij 
een profiel, bijvoorbeeld ‘Tegelzetten voor 
het vmbo’. Ook zijn er keuzevakken die een 
innovatief karakter hebben, zoals Slimme 
technologie.

Zonder onmiddellijk te hoeven switchen  
kun je kennismaken met vakken die horen  
bij een ander profiel, zodat je een gefun
deerd(er) beeld krijgt van je opleidingskeuze 

in het mbo. En als je zeker bent van je profiel, 
kun je je verder verdiepen door bijbehorende 
keuzevakken. Of je maakt combinaties van 
keuzevakken binnen je profiel met bijvoor
beeld het keuzevak Ondernemen uit E&O  
of De Internationale keuken uit HBR.  

Keuzevakken zijn nauw verbonden met LOB. 
Zo zijn er scholen waar je bij elk keuzevak een 
buitenschoolse (LOB)opdracht moet doen, 
bijvoorbeeld een gesprek houden met een  
beroepsbeoefenaar. Op sommige scholen 
moet je een sollicitatiebrief schrijven voor 
deelname aan een beroepsgericht keuzevak 
of een gesprek voeren, eventueel met je  
ouders erbij. 

WANNEER DOE JIJ DE KEUZEVAKKEN?

 Allemaal in leerjaar vier, omdat je je dan al kunt richten op je  
vervolgopleiding in het mbo. De  profielmodules sluiten we in het 
derde leerjaar af met het CSPE.

 In het rooster heb je om en om een profielvak en een keuzevak  
in leerjaar 3 en 4.

 Bij ons volg je door het jaar naast elkaar een profielvak  
en een keuzevak.

 Aan het eind van leerjaar twee beginnen we met keuzevakken  
en sluiten die af in het derde leerjaar. Misschien combineert je 
school twee keuzevakken.

 Je kunt bij ons een vijfde keuzevak in de zomerperiode  
volgen, voor je naar het mbo gaat.

WELKE KEUZEVAKKEN KUN JIJ KIEZEN?

 Op onze school mag je kiezen uit alle keuzevakken, ook keuzevakken  
buiten je profiel. Misschien biedt je school ook profielmodulen uit andere 
profielen aan als keuzevak of van een profiel dat ze niet in huis heeft.  
Onze school wil dat je zo breed mogelijk kunt kiezen. 

 Bij ons moet je een aantal keuzevakken binnen je profiel kiezen  
en de rest mag je vrij kiezen.  

 Mijn school heeft leerroutes of arrangementen gemaakt binnen een  
profiel of over de profielen heen. Of misschien heeft je school afspraken  
met het mbo over een doorlopende route gemaakt, eventueel met  
vrijstelling in het mbo. 

WAAR DOE JIJ JE KEUZEVAK(KEN)?

 Wij doen dat in de praktijk bij een (opleidings)bedrijf  
in de regio.  

 De keuzevakken doe je bij ons in school. Misschien doe je  
ze wel samen met leerlingen van een ander vmbo bij jou  
in de buurt. 

 We maken gebruik van lokalen en apparatuur op de  
mbo-locatie en krijgen les van een mbo-docent.

Met beroepsgerichte keuzevakken kun je een programma op maat 
samenstellen, dat aansluit op je interesse, behoefte en het vervolg-
onderwijs in de regio. Het is de bedoeling dat je je met keuzevakken 
kunt verbreden of verder kunt verdiepen. 

HOE WEET JIJ UIT WELKE  
KEUZEVAKKEN JE KUNT 
KIEZEN?

 Mijn school organiseert een  
keuze(vakken)markt.

  
Je kunt bij ons workshops of  
presentaties van de keuzevakken  
volgen. 

 Bij ons op school is er een keuzegids of  
een keuzewaaier. 

 Er worden speeddates georganiseerd met 
de docenten die de keuzevakken geven.

SLIMME TECHNOLOGIE  ///  WELZIJN KIND EN JONGERE  ///  ACTIEF IN DE NATUUR  ///  MODETECHNIEK  ///  ONTWERP DUURZAME COMFORTWONING  ///  TEGELZETTEN VOOR HET VMBO  ///  VISSTANDBEHEER EN SPORTVISSERIJ
LASROBOT  ///  GEVELOPENINGEN  ///  GEÜNIFORMEERDE DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID  ///  WEBSHOP  ///  VOEDING, HOE MAAK JE HET?  ///  VORMGEVEN EN TYPOGRAFIE  ///  BOOGLASPROCESSEN  ///  EVENEMENTEN 
AANDRIJF- EN REMSYSTEEM  ///  PRESENTATIE EN STYLING  ///  KENNISMAKING MET UITERLIJKE VERZORGING  ///  UTILITEITINSTALLATIES  ///  VOEDING EN BEWEGING  ///  VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO  ///  SIGN 

Hoe zit het ook alweer?
• Elke leerling in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgt (tenminste)  

vier beroepsgerichte keuzevakken, leerlingen in de gemengde leerweg  

(tenminste) twee. 

• De beroepsgerichte keuzevakken omvatten de helft van het beroepsgericht  

programma. Een keuzevak heeft een omvang van ongeveer 100 klokuren en  

mag niet eerder dan leerjaar drie worden afgesloten. 

• De beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.  

Op de cijferlijst bij het diploma komen de naam van het beroepsgerichte keuzevak 

en het behaalde cijfer te staan. Het cijfer mag afgerond niet lager dan een 4 zijn. 

Het gemiddelde van de schoolexamencijfers van (ten minste) vier beroepsgerichte 

keuzevakken (of tenminste twee voor de GL)  vormt samen het combinatiecijfer, 

dat als eindcijfer meetelt voor de uitslag.

• Scholen bepalen zelf welke beroepsgerichte keuzevakken zij aanbieden.  

De school kan zich bij zijn keuze laten leiden door de wensen van de regio, de  

doelgroep, de expertise van docenten, de aansluiting op het mbo en de outillage. 

Een school kan zich ook profileren met de keuzevakken. 

• Voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken heeft een school geen  

licentie nodig. Mits de school een licentie heeft voor het betreffende profiel,  

mag een leerlingen de vier modulen van een ander profiel als keuzevak volgen.  

Als de school geen licentie heeft, dan mogen twee van de vier modulen van een  

ander profiel als keuzevak worden gevolgd. 

• De school bepaalt het aanbod aan beroepsgerichte keuzevakken en hoe ze de  

keuzevakken aanbiedt; de wet stelt dat er keuze moet zijn. Met andere woorden: 

een aanbod van vier keuzevakken volstaat dus niet. Of er bijvoorbeeld keuze voor 

leerlingen is om buiten het gevolgde profiel keuzevakken te kiezen, is aan de school. 

• Er zijn op dit moment bijna 125 landelijke keuzevakken ontwikkeld. Vrijwel alle  

beroepsgerichte keuzevakken worden aangeboden.

• Scholen kunnen besluiten zelf, samen met het regionaal bedrijfsleven, een  

branche of het mbo een regionaal keuzevak te ontwikkelen. Daarvan zijn er nu 15.  

Een decentraal keuzevak moet voldoen aan criteria en ter vaststelling worden  

voorgelegd aan een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, SBB  

en SPV. Voorbeelden van recent vastgestelde keuzevakken zijn: Cloud en cyber-

security, Slimme technologie en Actief in de natuur. 
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