
VakMavo 
Theoretische leerweg



De VakMavo is een moderne uitvoering van de bestaande 
Gemengde leerweg en de Theoretische leerweg met  
aantrekkelijke keuzemogelijkheden. 

 Meer praktijk 
 Leren kiezen
 Meer te kiezen 
 Betere aansluiting op mbo en havo

DOEL VAKMAVO
Leerlingen bewuster voorbereiden op het vervolg- 
onderwijs, ze gericht laten nadenken over hun talenten  
en mogelijkheden. En ze beter voorbereiden op keuze- 
momenten waar ze mee te maken krijgen. 

Dit doen we door:

ICT
ICT inze!en als vak vanaf klas 1: Vanaf de brugklas worden er 
lessen gegeven in ICT. Dit wordt doorgezet naar de boven-
bouw. Inhoud van deze lessen is; hoe werkt een computer, 
hoe werk je met verschillende programma’s en hoe ga je om 
met jezelf op internet. Samenva!end valt dit onder digitale 
gele!erdheid. (Digitale Gele!erdheid is een nieuw schoolvak 
voor de toekomst.)

MEER TE KIEZEN IN DE BOVENBOUW
In klas 3 en 4 kunnen alle leerlingen naast hun gekozen vakken-
pakket twee of drie keuzedelen kiezen om hun beroepsgerichte 
vak af te ronden. Deze kunnen uit alle profielen gekozen 
worden. Daarnaast zijn er modules die gericht zijn op onder  
andere ICT, natuur, handel, uniform-beroepen, mode, muziek 
en techniek. Ook wordt er een module ontwikkeld voor 
 leerlingen die naar de havo willen. 

GOEDE AANSLUITING NAAR DE HAVO
Leerlingen voor wie de havo een optie is kunnen in klas 4 
de keuzemodule ‘Havo’ kiezen. In deze module werken ze 
aan havo 3 stof van de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. Ook kunnen ze zich voorbereiden op vakken in het 
te kiezen profiel van havo 4. Door de samenwerking met onze 
havocollega’s komen leerlingen er in klas 4 van de VakMavo 
al achter of de havo iets voor ze is.

MOGELIJKHEDEN TOT  
HET VOLGEN VAN EXTRA VAKKEN
In de module havo is er de mogelijkheid om in één (of twee)  
extra theorievak(ken) examen te doen. Hiermee rond je zowel 
de gemengde als de theoretische leerweg af. (De minister wil 
dat leerlingen die na het vmbo overstappen naar de havo  
examen doen in een 7de vak.)

STERKER IN EEN PROFIEL
Alle leerlingen volgen in klas 3 het verplichte deel van een 
beroepsgericht vak in één van de profielen (Zorg&Welzijn, 
Economie&Ondernemen, Produceren Installeren Energie, 
Bouw Wonen Interieur) en doen daar eind klas 3 Centraal 
Examen in. In klas 4 kunnen leerlingen twee modules kiezen 
die passen bij hen als persoon en/of bij een vervolgopleiding 
(zie ook het kopje ‘Meer te kiezen in de bovenbouw’).  
Deze cijfers vormen samen het eindcijfer op het beroepsge-
richte vak. Ons uitgangspunt is: als je de basis legt in leerjaar 
3, dan kun je specialiseren in leerjaar 4. (De minister wil de 
GL en TL samenvoegen met voor iedere leerling verplicht  
een praktijkvak.)

HULP BIJ KIEZEN
Leerlingen moeten kiezen voor een bepaald profiel, dit was 
overigens altijd al het geval. Hier gaan we in de VakMavo 
gericht bezig bij o.a. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 
(LOB). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
vmbo@gomaruscollege.nl o.v.v. VakMavo

VakMavo
Wij doen wat werkt!
De theoretische leerweg op Vondelpad 2 (ook voor havoleerlingen*)

* Een havoleerling is van harte welkom  
in onze Vakmavo/Havo klas.


