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Toelichting bij adviezen

1

Vakadviezen (voor de te kiezen vakken!) klas M2 en M3, code 280

Betekenis advies:
+ = positief advies
- = negatief advies
? = twijfelachtig
2

Afdelingsadviezen M2, code 290

Betekenis advies:
M = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (vmbo-t)
MK = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, kaderberoepsgericht (vmbo-k/b)
3

Vakadviezen (voor de te kiezen vakken!) V3 en H3, code 280

Vwo-3
Betekenis advies:
+ = goede kans op succes in vwo-4
= met geringe/onvoldoende kans op succes in vwo-4,
het vak mag wel gekozen worden, maar dit is minder verstandig
? = twijfelachtig
Voor wiskunde geldt:
C
= kan wiskunde niveau C kiezen
C? = twijfelachtig of niveau C gekozen kan worden
A
= kan wiskunde niveau A of C kiezen
A? = twijfelachtig of wiskunde niveau A gekozen kan worden, maar kan wel wiskunde niveau
C kiezen
B
= kan wiskunde niveau B of A of C kiezen
B? = twijfelachtig of wiskunde niveau B gekozen kan worden, maar kan wel wiskunde niveau
A of C kiezen
D
= kan wiskunde niveau D of B of A of C kiezen
D? = twijfelachtig of wiskunde niveau D gekozen kan worden,
maar kan wel wiskunde B of A of C kiezen.
Voor natuur/scheikunde geldt:
= geen natuurkunde of scheikunde kiezen
?
= twijfelachtig of natuurkunde of scheikunde gekozen kan
worden
n/s = kan zowel natuurkunde als scheikunde kiezen
-n/s = kan geen natuurkunde kiezen, maar wel scheikunde
n/-s = kan wel natuurkunde, maar geen scheikunde kiezen
n?/s = twijfelachtig of natuurkunde gekozen kan worden, maar kan wel scheikunde
kiezen
n/s? = kan wel natuurkunde kiezen, maar twijfelachtig of scheikunde gekozen kan
worden
Voor onderzoek en ontwerpen geldt:
= negatief advies onderzoek en ontwerpen te kiezen
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+

= positief advies het vak onderzoek en ontwerpen binnen de N-profielen te
kiezen. Het advies van de docent O&O wordt in overleg met de
docentenvergadering gegeven.

Masterclass 3:
Specifiek voor Masterclass 3 geldt: het advies van maatschappijwetenschappen betreft het
vak aardrijkskunde. In periode 3 en 4 volgt het vak geschiedenis.
Havo-3
Betekenis advies:
+ = goede kans op succes in havo-4
- = met geringe/onvoldoende kans op succes in havo-4,
het vak mag wel gekozen worden, maar dit is minder verstandig
? = twijfelachtig
Voor wiskunde geldt:
= negatief advies wiskunde te kiezen
A
= kan wiskunde niveau A kiezen
A? = twijfelachtig of wiskunde niveau A gekozen kan worden
B
= kan wiskunde niveau B of niveau A kiezen
B? = twijfelachtig of wiskunde niveau B gekozen kan worden, maar kan wel
wiskunde A kiezen

Voor natuur/scheikunde geldt:
= geen natuurkunde of scheikunde kiezen
?
= twijfelachtig of natuurkunde of scheikunde gekozen kan worden
n/s = kan zowel natuurkunde als scheikunde kiezen
-n/s = kan geen natuurkunde kiezen, maar wel scheikunde
n/-s = kan wel natuurkunde, maar geen scheikunde kiezen
n?/s = twijfelachtig of natuurkunde gekozen kan worden, maar kan wel scheikunde
kiezen
n/s? = kan wel natuurkunde kiezen, maar twijfelachtig of scheikunde gekozen kan
worden
Voor onderzoek en ontwerpen geldt:
= negatief advies onderzoek en ontwerpen te kiezen
+
= positief advies het vak onderzoek en ontwerpen binnen de N-profielen te
kiezen. Het advies van de docent O&O wordt in overleg met de
docentenvergadering gegeven.

