
   

   
   

 

 

Tilburg, 7 februari 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij willen u vragen om samen met uw kind 2 keuzeprogramma’s te kiezen en 2 

profielvakken. Dit is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. 

 
Stap 1 en 2: In bijgevoegd formulier kiest uw kind 1 keuzeprogramma per leerjaar. Dus een 
programma in het 3e leerjaar en een ander programma in het 4e leerjaar.  
 

Stap 3 en 4: Na het kiezen van 2 keuzeprogramma’s kiest uw kind op hetzelfde formulier ook 
nog 2 profielvakken. De mentor en/of vakdocent kunt u benaderen voor ondersteuning en 
advies bij de keuze. Uw kind kan kiezen uit wiskunde of biologie en economie of natuur-
/scheikunde.   
 
Voor GL/TL zijn er 3 profielvakken. Wiskunde en biologie zijn verplicht en uw kind kan dan 
nog kiezen uit economie of natuur-/scheikunde.  
 
In het bijgeleverde informatieboekje vindt u meer informatie over de beroepsgerichte 

keuzeprogramma’s.  

 
Wij vragen u om het keuzeformulier samen met uw kind in te vullen, te ondertekenen en 
uiterlijk op woensdag 16 februari 2022 in te leveren bij de mentor.    
 
Tijdens het oudergesprek van rapport 2 in maart bespreekt de mentor het ingevulde 

keuzeformulier nog een keer goed met u en uw kind. Daarna is de keuze definitief en krijgt u 

van de mentor nog een kopie van het ingevulde formulier. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de mentor van uw kind. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende 
te informeren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Han Snijders 

Directeur 

 

 

 

 

  

  Onderwerp: keuzeformulier beroepsgericht programma leerjaar 3 en 4 en 

 profielvakken kiezen 

  
 

  

                      Campus 013 

 

Postadres: 

Postbus 1330  

5004 BH Tilburg 

T 013 - 539 7040 

 

 

Bezoekadres: 

Stappegoorweg 185 

5022 DD  Tilburg 

  

 

 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van 
van leerlingen leerjaar 2 
 

 

 

 

 



 
 

 

 Keuzeformulier beroepsgerichte keuzeprogramma’s 
 

 

Keuzeprogramma’s kiezen: 
 
Kies één keuzeprogramma in leerjaar 3 en een ander 

keuzeprogramma in leerjaar 4 door een kruisje te zetten in het 
vakje achter het programma.  
 
Het is een voorwaarde dat je twee verschillende programma’s 
volgt om een diploma te behalen. Je mag geen kruisje zetten in 
een zwart vakje. 
 

 
 

Bij de onderstaande 
keuzeprogramma’s is 
het profielvak 
wiskunde verplicht of 
het is vrij kiezen 

 
 
Stap 1 

 
Leerjaar 3 

 
 
Stap 2 

 
Leerjaar 4 

Autotechniek motoren  Wiskunde verplicht   

Autotechniek chassis en aandrijving Wiskunde verplicht   

Transport en logistiek Vrij kiezen 
 

 

Houtbewerking en schilderen Wiskunde verplicht   

Bouwen en tegelzetten Wiskunde verplicht   

Metaalbewerking Wiskunde verplicht 
 

 

Installatie- en elektrotechniek Wiskunde verplicht   

Robotica, mechatronica en procestechniek Wiskunde verplicht   

ICT hardware Vrij kiezen   

ICT software Vrij kiezen   

Media en vormgeving / film en fotografie Vrij kiezen   

Media en vormgeving / 2D en 3D ontwerpen Vrij kiezen   

Mode en styling Vrij kiezen   

Zorg en welzijn kind en jongeren Vrij kiezen   

Zorg en welzijn volwassenen en ouderen Vrij kiezen   

Uiterlijke verzorging en nagelstyling Vrij kiezen   

Huid- en haarverzorging Vrij kiezen   

Horeca / restaurant Vrij kiezen   

Brood, banket en patisserie Vrij kiezen   

Natuur, dier en leefomgeving Vrij kiezen   

Groene zorg voor mens en dier Vrij kiezen   

Sport en geüniformeerde beroepen Vrij kiezen   

Sport en leiderschap Vrij kiezen   

 

 

Profielvakken kiezen: 
 

BBL / KBL kiezen 2 profielvakken. Deze 
vakken krijg je in leerjaar 3 en 4.  
  

 
Stap 3:  
 
Zet hieronder 1 kruisje achter 

je eerste profielvak naar keuze.  
 
(Als wiskunde verplicht is bij 
jouw gekozen keuzeprogramma 
dan kun je alleen daar een 
kruisje achter zetten)  
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Stap 4:  
 
Zet hieronder 1 kruisje 

achter je tweede profielvak 
naar keuze: 
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Basisberoepsgerichte leerweg en 
Kaderberoepsgerichte leerweg.  

Wiskunde   Economie   

Biologie  Natuur-/scheikunde  

 

Gemengde en theoretische leerweg  
(Je mag 1 profielvak kiezen) 

Economie   

Natuur-/scheikunde  

 

 
Wij vragen u om het keuzeformulier samen met uw kind te ondertekenen en uiterlijk op woensdag 16 februari 2022 

in te leveren bij de mentor. 
 
Naam leerling: __________________________________________________ Klas: ______ Datum: ___________ 
 
Handtekening leerling:  ___________________________________________ 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): _________________________________ 
 
NB: We gaan ervan uit dat we alle keuzeprogramma’s kunnen aanbieden wanneer er voldoende deelname is. Mocht 
dit niet het geval zijn dan neemt onze school contact op met de desbetreffende ouder(s)/verzorgers(s) en leerling.  
Het kan voorkomen dat we bij een individuele leerling i.v.m. de uitvoering van de lessen er voor kiezen om het 
keuzeprogramma van leerjaar 3 en 4 te wisselen.  
 


