
SECTORKEUZEFORMULIER VMBO 4 VOOR 2022-2023

Met dit keuzeformulier kies je in vmbo-3 voor je vakkenpakket in vmbo-4

Keuze 1 ○ Techniek ○ Groen ○ Economie ○ Zorg en Welzijn

Gemeenschappelijk deel

verplicht NE NE NE NE

EN EN EN EN

WI WI WI

GM GM GM GM

CKV CKV CKV CKV

LO LO LO LO

Sectordeel

verplicht NASK-1 EC BIO

keuze 2 -- ○ BIO ○ FA ○ GS 

kies één vak ○ NASK-1 ○ DU ○ AK

Vrije deel Kies 3 vakken Kies 3 vakken Kies 2 vakken Kies 3 vakken 

Keuze 3 ○ DU* ○ DU* ○ BV* ○ DU*

○ FA* ○ FA* ○ MU* ○ FA*

○ BV* ○ BV* ○ AK ○ BV*

○ MU* ○ MU* ○ GS ○ MU*

○ AK ○ AK ○ NASK-1 ○ AK

○ GS ○ GS ○ NASK-2 ○ GS

○ NASK-2 ○ NASK-1 ○ BIO ○ NASK-1 *

○ BIO ○ NASK-2 ○ NASK-2

○ EC ○ BIO ○ EC

○ EC ○ WI

LET OP: Je kunt alleen vakken kiezen die je in het 3e leerjaar hebt gevolgd!

* NASK1 kan niet gekozen worden zonder Wiskunde

Handtekening ouder/verzorger: Handtekening leerling:

Ø  In het vrije deel kies je 2 of 3 vakken. Mocht je nog een vak extra willen volgen dan is dat mogelijk. Voor het volgen van een extra vak gelden een 

aantal voorwaarden, neem contact op met de decaan om de mogelijkheden te bespreken. 

Naam  : …………………………………………………………………….

Klas     :  …………………………………………………………………….

Datum :  …………………………………………………………………….

Ø  Voor doorstroom naar de HAVO is het belangrijk een vakkenkeuze te maken die aansluit bij de profielen van de HAVO. Zie hiervoor het 

profielkeuzeformulier HAVO.

Ø  De vakken MU, BV, AK, DU en FA worden alleen aangeboden indien meer dan 5 leerlingen die vak gekozen hebben. 

Ø  De school heeft de vrijheid om bepaalde keuzes achteraf uit te sluiten. Dit kan een gevolg zijn van te weinig aanmeldingen voor een vak. Dit doen 

we uiteraard in overleg met de leerling.

* Du en Fa kun je niet samen kiezen.

* Mu en Bv kun je niet samen kiezen.


