
Keuzeformulier klas 3 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

Naam:   ..........................................................................

Klas:   ..........................................................................

Datum:   ..........................................................................

Handtekening leerling: Handtekening ouder/verzorger:

Leerlingen die door gaan naar leerjaar 3 van de 
kader- of basisberoepsgerichte leerweg, kiezen in 
klas 2 een profiel waarin ze verder willen. 

Op de AMS bieden wij vijf profielen aan, waaruit de 
leerling één moet kiezen: 

• bouwen, wonen, interieur (BWI) 
• produceren, installeren, energie (PIE) 
• media, vormgeving en ICT (MVI) 
• groen (GROEN) 
• dienstverlening en producten (D&P)

Binnen de profielen BWI, PIE en MVI ligt het 
vakkenpakket na de profielkeuze vast. Deze 
leerlingen hebben als verplichte profielvakken 
wiskunde en nask1. Heb je één van deze profielen 
gekozen, dan hoef je geen keuze meer te maken. 

Leerlingen die voor het profiel groen of het profiel 
dienstverlening en producten gekozen hebben, 
maken daarna nog een 2e keuze. 

Leerlingen die gekozen hebben voor het profiel 
groen, kiezen nog één vak . De keuze gaat tussen 
biologie en nask1. 
Leerlingen die voor het profiel dienstverlening en 
producten gekozen hebben, kiezen nog twee vakken. 
Je hebt de keus uit wiskunde, biologie, economie of 
nask1. 

Leerlingen die voor dienstverlening en producten 
hebben gekozen, worden gevraagd naast het 
kiezen van twee vakken, ook aan te geven welk 
interessegebied hun voorkeur heeft: sport of zorg en 
welzijn.

     BWI Bouwen, Wonen, Interieur
Verplichte profielvakken

Bouwen, Wonen, Interieur

Nask1

Wiskunde

Gemeenschappelijk deel
Nederlands

Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

Culturele en Kunstzinnige Vorming

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Godsdienst

Mentoraat/coaching

OM lessen

Huiswerkbegeleiding

GROW XL

     D&P Dienstverlening en Producten
Verplichte profielvakken

Dienstverlening en Producten

Keuzevak:* 

Kies twee van de volgende vakken

Biologie

Economie

Natuur- en scheikunde 1

Wiskunde

Keuze interessegebied (2 uren per week)

Sport

Zorg en Welzijn

     Groen
Verplichte profielvakken

Groen

Wiskunde

Keuzevak:* 

Kies één van de volgende vakken

Biologie

Natuur- en scheikunde 1

     MVI Media, Vormgeving, ICT
Verplichte profielvakken

Media, Vormgeving, ICT

Natuur- en scheikunde 1

Wiskunde

     PIE Produceren, Installeren, Energie
Verplichte profielvakken

Produceren, Installeren, Energie

Natuur- en scheikunde 1

Wiskunde

*Indien een vak door weinig leerlingen wordt gekozen, wordt 
bekeken of leerjaren kunnen worden samengevoegd. 
Als dit niet mogelijk is zal de leerling een ander keuzevak 
moeten kiezen

CSG Comenius, CSG Ulbe van Houten, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en CSG Anna Maria van Schurman 
maken deel uit van Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf).
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