
En dan nu kiezen…..

https://www.mentimeter.com/s/4fbdd150da15331604c2045f852094ac/739e4e111bee/edit


Wat is er al gedaan in de 

mentorles?

•Werken in “Profielkeuze”

•Diverse testen

•Test AOB-Compaz

•Bovenbouwleerlingen in de les

•Decaan in de les



Toekomstdossier

• Testresultaten

• Profielwerkstuk

• Verslagen open dagen

Studiekeuzecheck verplicht



Verschillen klas 3 en  4 (2e fase)

Profielen

Klassenverband wordt losgelaten

 Tempo

 4 periodes met een toetsweek

S.o.’s/repetities in toetsweek/SE’s.

 Zelfstandigheid: periodeplanners

Nieuwe vakken



CKV:    culturele kunstzinnige vorming

BE:      bedrijfseconomie

KA:      kunst algemeen: hoort bij de                          
vakken beeldende vorming, muziek en drama.

NL&T:  natuur, leven en technologie

Nieuwe vakken



Onderzoek doen en groepswerk
NL& T

NLT

sport

prestaties

sterrenstelsels

vulkanisme

klimaat

dynamisch

moduleren

startmodule

forensisch 

onderzoek

alcohol en verkeer

Alleen schoolexamencijfer



Wiskunde A Statistiek en kansrekening, algebra,
functies en grafieken

Wiskunde C   Alleen bij CM, minder formeel en abstract, 

logisch redeneren

Wiskunde B      Abstracter, goniometrie, meetkunde,
geen statistiek en kansrekening

Wiskunde D aanbevolen bij technische studies,

(Alleen in combinatie met WiB)      ook statistiek en kansrekening

Leerlingen krijgen een informatieboekje

Wiskunde



PROFIELEN

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

https://www.hu.nl/profielkeuze#videobox-5ef9a9b971c7462f9465fa21aeb85e8a
https://www.hu.nl/profielkeuze#videobox-20bc13a6fe464079acaba65690ecae3a
https://www.hu.nl/profielkeuze#videobox-a957a97484794cc3aad2492ff9a0d76e
https://www.hu.nl/profielkeuze


Profielkaart
Gemeenschappelijk deel

Profielvakken

Profielkeuzevakken

Keuze examenvakken



Nederlands

Engels (IB)*

Bewegingsonderwijs* 

Maatschappijleer 

Profielwerkstuk*

Godsdienst 

Cult. Kunstzinnige Vorming*

Studie-uren

Loopbaanbegeleiding

Mentoruur

Excursie 

1 Taal kiezen:

 Duits

 Frans

 Spaans
*Bij TV klas in Engels

+ Global prospectives



PROFIELEN

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek

https://www.hu.nl/profielkeuze#videobox-5ef9a9b971c7462f9465fa21aeb85e8a
https://www.hu.nl/profielkeuze#videobox-20bc13a6fe464079acaba65690ecae3a
https://www.hu.nl/profielkeuze#videobox-a957a97484794cc3aad2492ff9a0d76e
https://www.hu.nl/profielkeuze


• Werken met talen

• Belangstelling voor geschiedenis en 

maatschappelijke ontwikkelingen

• Kunstzinnige ontwikkelingen bestuderen

• Belangstelling voor mensen

• Geïnteresseerd in landen en volken

docent, archeoloog, socioloog,

historicus, journalist,

psycholoog,neerlandicus, jurist

pedagoog, pr-medewerker etc.



Profielvakken

Geschiedenis

Wiskunde A

Wiskunde C 



Profielkeuzevakken
1x maatschappijvak:

Aardrijkskunde   

Economie

1x cultuurvak:

Kunst Beeldend

Kunst Muziek

Kunst Drama

Duits

Frans  Uit de vakken Spaans, Frans en Duits mogen er maar 2 worden gekozen

Spaans

Keuze examenvak
Economie

Aardrijkskunde

Duits

Frans

Spaans



Profielkeuzevakken
1x maatschappijvak:

Aardrijkskunde   

Economie

1x cultuurvak:

Kunst Beeldend

Kunst Drama

Kunst Muziek

Spaans

Duits

Frans

Keuze examenvak
Aardrijkskunde

Duits

Frans

Spaans

Economie

Uit de vakken Spaans, Frans en Duits mogen er maar 2 worden gekozen



• Leiding geven, adviseren en organiseren

• Kantoorwerk 

• Zakelijke gesprekken voeren en vergaderen

• Bezig zijn met financiën en organisatie

• Werken in teams.

• Begrotingen opstellen + toelichten

accountant, organisatieadviseur, econoom,

bedrijfskundig ingenieur , beleidsmedewerker,

financial controller, bankier etc.



profielvakken

Geschiedenis

Economie

Keuze wiskunde:

Wiskunde A

Wiskunde B



Profielkeuzevak
Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Frans

Spaans

 Duits

Keuze examenvak
Aardrijkskunde

Biologie

Bedrijfseconomie

Duits

Frans

Spaans

Kunst Beeldend

Kunst Muziek

Kunst Drama

Wiskunde D*
*Alleen in combinatie met WiB

Uit de vakken Spaans, frans en Duits mogen er maar 2 worden gekozen



• Interesse in medische wereld

• Onderzoek doen, mens & milieu

• Oog hebben voor mens, plant en dier

• Je kunnen inleven in anderen

• Werken in teamverband

huisarts,chirurg, microbioloog, docent biologie, tandarts,

farmacoloog, verloskundige, landbouw-consulent,

bacterioloog, bodemkundig onderzoeker



PROFIELVAKKEN 

Biologie

Scheikunde

Keuze wiskunde:

Wiskunde A

Wiskunde B



Profielkeuzevak

Aardrijkskunde 

Natuurkunde 

Natuur, leven en Technologie**

**Niet in combinatie met een kunstvak

Keuze examenvak
Natuurkunde 

Bedrijfseconomie

Economie

Duits

Frans

Spaans

Kunst Beeldend

Kunst Muziek

Kunst Drama

Wiskunde D*
*Alleen in combinatie met WiB



• Rekenen, bouwen, adviseren op gebied

van natuur, milieu en techniek

• Logisch denken, zorgvuldig zijn

• Ontwerpen en construeren

• Nieuwsgierig zijn, stoffen onderzoeken

architect, chemicus, elektrotechnicus, 

levensmiddelentechnoloog, docent wi/na/sk

civiel-technicus, werktuigbouwkundige,

it-specialist, meteoroloog, etc.



PROFIELVAKKEN

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde B

http://www.tudelft.nl/
http://w3.tue.nl/nl/


Profielkeuzevak
Biologie

Natuur, leven en 

technologie***

***Niet in combinatie met een kunstvak

Aardrijkskunde**

Biologie

Economie

Bedrijfseconomie

Duits

Frans

Spaans

Kunst Beeldend

Kunst Muziek 

Kunst Drama

Wiskunde D*
*Alleen in combinatie met WiB

** Niet in combinatie met NLT

Keuze examenvak



Cambridge, (Engels)  2 uur per week

Delf (Frans)  1 uur per week

Goethe (Duits) 1 uur per week

Dele (Spaans) 1 uur per week

Hiervoor wordt geen extra bijdrage gevraagd , maar wel examengeld

Richtlijn: de leerling moet minimaal een 7,5 staan

Iets extra’s doen?



Moet zelfstandig, gedeeltelijk in eigen tijd 

worden gevolgd.

Verplichte aanwezigheid bij toetsen.

Leerling moet het aankunnen 

(Richtlijn:7,5 gemiddeld en geen onvoldoendes)

Een kunstvak en NLT kan niet als extra vak 

worden gekozen.

Extra vak



 

 

vakkenboekje 
 

 

          M&O  
Wat is dat voor 
een vak ? 

Frans of Duits ? 
Tja, wat is wijsheid ? 

    aardrijkskunde ?     natuurkunde 
of scheikunde ?   Of toch maar ……. 
          of eh ………….. 

 

Inhoud vakken 2e fase
-Uitleg in de vaklessen

Beschrijving vakken 2e fase

-Vakkenboekje



En dan nu kiezen…..



'Wat wil je worden', vroeg de decaan

't Was in de vierde klas.

Ik keek hem aan en wist het niet, 

'k dacht dat ik al iets was. 

(Toon Hermans)



Wie ben ik? 

(Identiteit)

-Gesprekken met ouders, vrienden

-LOB-lessen



Wat kan ik?

(Capaciteiten) 

Test AOB-Compaz

Rapportcijfers

Eigen inschatting

Advies van docent



Wat wil ik?

(Wensen/Interesses)

Beroepeninteressetest

Profielentest



Loopbaanreflectiegesprek

Wat kan ik ?

Wat wil ik ?
Waar wil ik moeite voor doen?

Profielkeuze

Wat is er mogelijk ?

Wie ben ik ?
Wat vind ik belangrijk  ?        

(leefregels)

Wie kunnen mij helpen?
Praten met familie,bovenbouwleerlingen, vrienden, 

docenten, beroepsbeoefenaars, mentor, decaan

Waarderen van leer-

en levenservaringen

Wat ga ik doen?
Actie!



Toelating:

 alleen profiel

 profiel + aanvullende vakken

 mogelijk met elk profiel

Wat is er mogelijk    Profielboekje

 

 

 

OPLEIDINGEN  
en 

profielen 
 

 

  EM met wiB ?      NG ? 
CM en dan ……………?  
   NT met bi is ook NG ? 

 



Kun je geschiedenisleraar worden 

zonder geschiedenis in je profiel?



Ja!!



Kun je economie studeren zonder 

economie in je profiel?



Ja!!!
Wel Wi A of Wi B nodig



Kun je geneeskunde studeren met 

een NT-profiel zonder biologie?



Nee!!!
Je hebt biologie, natuurkunde en 

tenminste Wi A nodig.



Een profiel- of vakwissel is slechts in uitzonderlijke 

gevallen mogelijk en….

… kan pas na docentenvergadering na de eerste toetsweek.

….kan alleen als er ruimte is bij de nieuw gekozen vakken.

….de opgelopen achterstand moet worden ingehaald.

Dus maak een weloverwogen keuze !

Oppassen…….



Examen

Exameneisen: 
- Het gemiddelde van de CE-cijfers moet voldoende zijn
- Maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde



Tips

Veel met elkaar over de toekomst praten

www.Qompas.nl

ww.tkmst.nl

www.studiekeuze123.nl

www.hbostart.nl

www.vsnu.nl

www.kiesweb.nl

file:///C:/Documents and Settings/Gebruiker/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/F2CRNXKP/klas3/ouderavonden/februari/default.aspx
http://www.kiesweb.nl/


Traject profielkeuze

•Informatie over de vakken: week 3 en 4    

•Afname profieltest: week 7         

•Beroepenvoorlichting door ouders: 13 februari

•Opgave voorlopig profiel: vóór voorjaarsvakantie

•Gesprek mentor – leerling: februari/maart

•Vakdocenten bekijken keuze: maart

•Eventueel gesprek met decaan

•Definitieve profielkeuze: april



Met plezier ontwikkel je je het meest.




