
 

 

 
 
 

KEUZE PROFIELSTROMING MAVO 3 
 

 
 
Naam       
Klas  Mentor    
    
 

Kruis een profiel aan: 

O Zorg en Welzijn – Economie O Groen - Techniek 

Gemeenschappelijk deel: Gemeenschappelijk deel: 

Nederlands Nederlands 

Engels Engels 

LO LO 

CKV CKV 

Maatschappijleer Maatschappijleer 

LOB LOB 

Wiskunde Wiskunde 

Biologie Biologie 

Economie Economie 

Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

  

Overige vakken: Overige vakken: 

Geschiedenis Natuurkunde 

Kies er 1: Scheikunde 

0 Frans                 

0 Duits        

  

Kies er 1: Kies er 1: 

0  Lichamelijke opvoeding 2                0  Lichamelijke opvoeding 2                

0  Kunstvakken II beeldende vakken - tekenen             0  Kunstvakken II beeldende vakken - tekenen             

0  Kunstvakken II - dans 0  Kunstvakken II - dans 

  

Kies 2 modules L@S* (zie uitleg pag.2-3) Kies 2 modules L@S* (zie uitleg pag.2-3) 

0  module 1: Gezondheid  0  module 1: Gezondheid  

0  module 2: Sm@rt met geld 0  module 2: Sm@rt met geld 

0  module 3: Communicatie 0  module 3: Communicatie 

0  module 4. Duurzaamheid 0  module 4. Duurzaamheid 
*Bij een aanmelding voor 15 maart 2021 op het Olympus College wordt een leerling ingedeeld op basis 
van zijn voorkeur. Komt een aanmelding na 15 maart 2021 binnen, dan wordt een leerling ingedeeld op 
basis van het aantal beschikbare plaatsen per module. Geef in dat geval een voorkeur aan voor de 
modules door de cijfers 1 t/m 4 in te vullen achter de modules. 

 
 

HANDTEKENING LEERLING  HANDTEKENING OUDER   DATUM 
 
 
 

 
 
Voor toegang tot de profielen in havo 4 heb je op de mavo examen gedaan in  

- wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde voor de profielen Natuur en 
Gezondheid en Natuur en Techniek 

- wiskunde, economie en geschiedenis voor het profiel Economie en Maatschappij  
- een moderne vreemde taal: Frans of Duits  en geschiedenis voor het profiel Cultuur 

en Maatschappij 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

KEUZE MODULES L@S 
Kies er 2 
 
Op welke manier ga je aan de slag tijdens de modules? 
Vooral heel praktisch, dus je zult zelf veel doen in plaats van veel te moeten luisteren!  
In een periode van 15 weken, 2 lesuren per week, ga je dus vooral praktisch aan het werk.  
Je krijgt van de vakdocent elke les handvaten om de opdrachten die je gaat maken, goed af 
te ronden. De opdrachten gaan specifiek in op jouw persoonlijke situatie. Aan het einde van 
de module heb je een stevige basis voor jezelf gelegd, om bij je vervolgstudie en/of je 
werkzame carrière je eigen weg te vinden.  
Wat leer je nog meer in deze modules? 
Als je straks je diploma hebt behaald en je gaat een vervolgopleidingen volgen, dan worden 
aan jou als student andere vaardigheden gevraagd. Bij deze modules gaan we hier ook 
uitgebreid aandacht aan besteden.   
  

 
 
1. MODULE GEZONDHEID 
Weet jij wat je moet doen als iemand flauwvalt? Of wanneer een klasgenoot zich verslikt in 
een snoepje? Elk jaar belanden maar liefst 140.000 jongeren op de Spoedeisende Hulp van 
een ziekenhuis. EHBO-kennis is daarom van levensbelang!  
Wanneer je eerste hulp bij ongelukken leert toepassen is dat niet alleen nu handig, maar ook 
straks op de werkvloer. In veel sectoren, zoals in de Zorg en de Bouw, is een hoger risico op 
ongevallen. In veel sectoren is het hebben van een EHBO-certificaat zelfs verplicht!  
Bij de module gezondheid leer je alles over gezond leven, eten, lifestyle en hoe je iemand kan 
helpen die hulp nodig heeft.  
 
2. MODULE SM@RT MET GELD 
Er is een ding op de wereld waar iedereen mee te maken heeft, en dat is geld. We hebben 
geld nodig om leuke dingen te kopen, om eten te kunnen halen, een burger te eten bij de 
McDonalds, maar bijvoorbeeld ook om een telefoonabonnement en de huur te kunnen 
betalen. Dat betekent dat we dagelijks keuzes maken als het om geld gaat. Zo ga ook jij later 
studeren en moet je zelf schoolgeld gaan betalen. Tegelijkertijd wil je misschien ook sparen 
voor een scooter of een telefoon, maar dat betekent wel dat je goede keuzes moet maken 
met het geld dat je hebt. En weet je bijvoorbeeld ook dat je vanaf je 18e zelf 
verantwoordelijk bent voor de kosten? Zo moet je je zorgverzekering betalen, terwijl jij voor je 
18e verzekerd bent bij je ouders. Ook dat zorgt ervoor dat je moet nadenken hoe je het geld 
besteedt. In de module Smart met geld gaan wij jullie helpen om financieel inzicht te krijgen 
bij de keuzes die je nu en in de toekomst gaat maken als het om geld gaat.   
 
Maar welke onderwerpen komen er dan aan bod?   
Onderdelen die aan bod komen zijn:  

 Studie   

 Kansrijk-kansarm  

 Ondernemerschap  
Met deze 3 onderwerpen gaan we je laten zien hoe je financiële wereld er uit komt te zien als 
je gaat studeren, als je gaat werken of als je een eigen bedrijf zou willen gaan beginnen.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. MODULE COMMUNICATIE 
Je communiceert iedere dag. Ook al zeg je niets, kun je alsnog communiceren. 
Communiceren kan een lastige vaardigheid zijn, die soms onderschat wordt. De meeste 
conflicten komen door miscommunicatie. In deze module leer je onder andere hoe in je 
werkveld moet communiceren, maar ook in het dagelijks leven. Kom jij over hoe jij wil 
overkomen? Kun jij goed verwoorden wat er in je hoofd omgaat? Weet je hoe je een goed 
sollicitatiegesprek voert of een zakelijke email schrijft. Als het antwoord ‘nee’ is, is deze 
module misschien wel wat voor jou. 
De volgende onderwerpen kun je verwachten: 

 Interculturele communicatie 

 Solliciteren 

 Telefoongesprek voeren 

 Zakelijke email schrijven 

 Assertiviteit 

 Luisteren is belangrijker dan spreken 

 Verbale en non-verbale communicatie 
 
Tijdens deze module ben je vooral praktisch aan het oefenen hoe je het beste kunt 
communiceren. Daar heb je tenslotte het meeste aan in de praktijk. 
Aan het eind van deze module lever je een portfolio in met praktische opdrachten. Ook lever 
je een eindproduct in waarin je laat zien wat je geleerd hebt. Hier word je op beoordeeld. 
 

 
 
4. MODULE DUURZAAMHEID 
Doel van deze module is je bewust te maken van de problemen die de aarde en de mensheid 
ondervinden en mee te helpen, ook al is het maar een klein beetje, aan een oplossing. 
We behandelen diverse milieuproblemen en oplossingen. We organiseren samen een soort 
opruimdag. Naast de vakinhoudelijke aandacht is er ook sprake van het aanleren van 
vaardigheden. Zo komen: opinie vormen, informeren, discussiëren en presenteren aan bod. 
 
De module wordt afgesloten met een keuze-onderwerp dat moet worden gepresenteerd aan 
publiek. Je krijgt ruim de tijd om dit uit te werken en te oefenen.  
De mogelijke onderwerpen hiervoor zijn: 

 Duurzaam bouwen/nul op de meter 

 Duurzame landbouw/veeteelt 

 Duurzame visserij 

 Duurzame energie  

 Recycling/Kringloopeconomie 

 Duurzame bereikbaarheid/transport 

 Duurzaam ondernemen algemeen 

 Thuis samen duurzaam 
 


