
DEFINITIEVE PAKKETKEUZEFORMULIER  
THEORETISCHE EN GEMENGDE LEERWEG KLAS 4 VOOR SCHOOLJAAR 2022-2023 
 
Naam leerling ______________________________   Klas ______________ 
 

Ik kies voor de volgende leerweg: 

 Theoretische leerweg:   Gemengde leerweg: 
 

Ik kies voor het volgende profiel:  

 Techniek   Economie   Zorg & Welzijn   Groen    D&P  
              

⚫ Nederlands  ⚫ Nederlands  ⚫ Nederlands  ⚫ Nederlands  ⚫ Nederlands 

⚫ Engels   ⚫ Engels   ⚫ Engels   ⚫ Engels   ⚫ Engels 

⚫  Wiskunde   ⚫ Economie   ⚫ Biologie  ⚫ Wiskunde  ⚫ D&P 

⚫  Nask1  1 keuze uit:  1 keuze uit:  1 keuze uit:  2 keuzes uit: 

  Ο Wiskunde  Ο Wiskunde  Ο Biologie   Ο Wiskunde 
  Ο Duits   Ο Aardrijkskunde  Ο Nask1   Ο Biologie 
     Ο Geschiedenis     Ο Economie 
          Ο Nask1 
2 keuzes uit:  2 keuzes uit:  2 keuzes uit:  2 keuzes uit:   
Ο Duits  Ο Duits  Ο Duits  Ο Duits  1 keuze uit: 
Ο Geschiedenis  Ο Geschiedenis  Ο Geschiedenis  Ο Geschiedenis  Ο Duits 
Ο Aardrijkskunde  Ο Aardrijkskunde  Ο Aardrijkskunde  Ο Aardrijkskunde  Ο Geschiedenis 
            Ο Aardrijkskunde 
Ο Biologie  Ο Biologie  Ο Wiskunde  Ο Biologie  Ο Biologie 
Ο Nask2  Ο Wiskunde  Ο Nask1   Ο Nask1   Ο Wiskunde 
Ο Economie  Ο Nask1   Ο Nask2  Ο Nask2  Ο Nask1  
   Ο Nask2  Ο Economie  Ο Economie  Ο Nask2 
            Ο Economie 
Optie als 7e vak: 
Ο   ………………… 

 Optie als 7e vak: 
Ο  ………………… 

 Optie als 7e vak: 
Ο   ……………… 

 Optie als 7e vak: 
Ο  ………………… 

   

Ο Dvpr (D&P 
 

 Ο Dvpr (D&P)  Ο Dvpr (D&P)  Ο Dvpr (D&P) 

 
Let op: Kies je D&P als 7e vak, dan dien je minimaal 2 van de volgende 4 vakken in je pakket te hebben: 
Wiskunde, Biologie, Economie, Nask1 
 
Handtekening leerling:      Handtekening ouder/verzorger: 
 



 
A. Theoretische leerweg: 
Bij de pakketkeuze dient men er rekening mee te houden dat de leerling minimaal in één profiel 
moet ‘passen’. De profielen met de daarbij behorende vakkencombinaties staan hier onder 
weergegeven. 
 

Profiel Verplicht(e) vak(ken) Keuze uit  

Techniek wiskunde en nask1  

Zorg & Welzijn biologie 1 van de volgende vakken: 
wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis 

Economie economie 1 van de volgende vakken: 
wiskunde of duits 

Groen wiskunde 1 van de volgende vakken: 
biologie of nask1 

- Nask1 zonder wiskunde in het pakket is niet mogelijk. 
 
B. Gemengde leerweg, het vak D&P 
De gemengde leerweg heeft hetzelfde niveau als de theoretische leerweg. Enige uitzondering is 
dat er in plaats van een theoretisch vak, een beroepsgericht vak gekozen wordt: Dienstverlening 
en producten (D&P) 
 
Leerlingen met het vak D&P (en een extra vak) komen altijd op het profiel D&P te staan. 
Dit heeft ermee te maken dat D&P in de gemengde leerweg valt. Leerlingen met een extra vak 
kunnen uiteindelijk een Theoretisch diploma krijgen dankzij het extra vak. Dit wordt gezien als 
opstroom (van GL naar TL). 
 
C. Het 7e vak: 
Het is binnen de vmbo theoretische en gemengde leerweg toegestaan, dat scholen aan hun 
examenkandidaten de mogelijkheid bieden om naast het examenpakket van 6 vakken examen te 
doen in een 7e vak. 
Het Udens College stimuleert het volgen van een 7e vak, omdat het extra bagage geeft in aanloop 
naar het vervolgonderwijs/havo en recht doet aan de brede belangstelling van leerlingen (talenten 
ontwikkelen). Hiernaast biedt het een extra kans op slagen omdat je immers maar in 6 vakken 
examen gedaan hoeft te doen (let op: je dient altijd in een profiel te vallen). 
Bij de keuze van een 7e vak worden de volgende voorwaarden gesteld: 
- Een 7e vak kan in principe door iedereen worden gekozen. 
- De docentenvergadering moet positief adviseren (‘gaat het niet ten koste van de slaagkansen 

voor de andere vakken’). 
- Is het 7e vak eenmaal toegewezen, dan wordt het beschouwd als een normaal examenvak met 

alle daaraan verbonden verplichtingen en dient tot het Centraal Eindexamen gevolgd te 
worden. 

- Een 7e vak (ingeroosterd) kan alleen gekozen worden als wiskunde in het pakket zit. Heb je 
geen wiskunde in je pakket dan kun je een 7e vak in de P-uren (geen les, wel ondersteuning) 
doen. 

- Leerlingen met een 7e vak hebben slechts 4 P-uren ter beschikking (i.p.v. 7) 
- Kies je Dvpr (D&P) als 7e vak dan word je eerst ingedeeld in de gemengde leerweg. Als 

uiteindelijk blijkt dat je ook voldoet de eisen van een T-profiel wordt dit automatisch gewijzigd 
en krijg je een theoretisch-diploma.  

 
 
 
  
 
 
 



  
Overstap naar Havo 4 
Er is een drempelloze overstap voor leerlingen van het VMBO naar het Havo.  
LET OP, lees onderstaande goed door: 
 
 Hieronder de verschillende profielmogelijkheden op Havo  

Vakken gemeenschappelijk deel Havo 

Nederlands 
Engels 
Maatschappijleer 
CKV 

Levensbeschouwing 
Lichamelijke opvoeding 
Profielwerkstuk 

Profiel NT Profiel NG Profiel EM Profiel CM 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Biologie 

Wiskunde A (of  B) 
Biologie 
Scheikunde 
 
1 profielkeuzevak 
Aardrijkskunde of 
Natuurkunde 

Wiskunde A (of B) 
Economie 
Geschiedenis 
 
1 profielkeuzevak 
Bedrijfseconomie of  
Aardrijkskunde of 
Duits 

Geschiedenis 
Duits 
 
1 profielkeuzevak 
Aardrijkskunde of 
Economie 
1 profielkeuzevak 
Muziek of 
Tekenen 

1 VRIJ KEUZEVAK 

Duits 
Aardrijkskunde 
Economie 
Bedrijfseconomie 
Muziek of BSM of 
Tekenen 
Geschiedenis (alleen 
als extra vak)  

Duits 
Aardrijkskunde 
Economie 
Natuurkunde  
Bedrijfseconomie 
Muziek of BSM of 
Tekenen 
Geschiedenis (alleen 
als extra vak) 

Duits 
Aardrijkskunde 
Biologie 
M&O 
Muziek 
Tekenen 
BSM 

Duits 
Aardrijkskunde 
Wiskunde A 
Biologie 
Economie 
Bedrijfseconomie 

 
Pakketadviezen in het vmbo-examenpakket:  
- De profielen hebben speciale, dringende adviezen: 
 NT: je hebt wiskunde, Nask1 en Nask2 in je pakket; 
 NG: je hebt wiskunde en Nask2 in je pakket; 
 EM: je hebt wiskunde in je pakket; 
 CM: je hebt Duits in je pakket. 
- Een 7e vak is niet verplicht, wel sterk gewenst.  
- Leerlingen die naar de Havo gaan adviseren we maximaal 2 nieuwe vakken te kiezen.  
- Met een gemengd vakkenpakket (en maar 6 vakken) kun je niet doorstromen naar de Havo 

aangezien je dan maar 5 theoretische vakken hebt. 6 theoretische vakken is dan het minimale.  
- Duits als keuzevak is het best haalbaar als je het in je vmbo-examenpakket hebt gehad. 
- Als je muziek, geschiedenis of tekenen kiest dan moet je daar wel enige belangstelling voor 

hebben. 
- Zonder voorwaarden kun je altijd aardrijkskunde, biologie, economie, en bedrijfseconomie 

kiezen.  
- Het vak Dvpr (D&P) wordt niet gegeven op de Havo, daarom adviseren wij deze leerlingen om 

een ander 7e vak te kiezen. 
 

 
 
 


