Brochure Profielkeuze
Schooljaar 2019 - 2020
Deze brochure Profielkeuze is geschreven voor de leerlingen. Het spreekt vanzelf dat ook
ouders/verzorgers hierin de noodzakelijke informatie zullen aantreffen. In vogelvlucht
wordt de keuzeproces aan de orde gesteld.
Achtereenvolgens komen aan bod:
Profielkeuze in MAVO 3
Profielkeuze in HAVO 3
De informatie die je in deze brochure aantreft geldt in principe alleen voor het lopende
schooljaar 2019-2020. Wij hopen dat deze uitgave een ondersteunende functie vervult bij
de door mentoren gegeven keuzebegeleidingslessen.
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De keuze van een profiel
Kiezen doe je heel veel in je leven. Je kiest voor bepaalde vrienden en vriendinnen, kiest
voor die kleren die jij mooi vindt en je hebt gekozen voor deze school. Kiezen is een
persoonlijke zaak. Goed kiezen valt te leren. De een zal vooral kiezen op grond van
verstandelijke overwegingen, de ander laat meer zijn intuïtie meespelen. Geen enkele
manier van kiezen is verkeerd, als die maar bij je past en als er maar aandacht aan wordt
besteed. Uiteindelijk is het belangrijk dat je je opties hebt onderzocht en dat het gevoel bij
je keuze goed is.
Vanuit school is onderstaande aangeboden als ondersteuning bij het maken van de
profielkeuze:
• Wekelijkse mentoruur/LOB lessen
• Voorlichting van docenten over hun vak in de bovenbouw (januari)
• Een informatieboekje over alle vakken in de bovenbouw (januari)
• Een interessetest
• Advies van docenten over haalbaarheid van hun vak in de bovenbouw (januari)
De semi-definitieve profielkeuze vindt plaats in de tweede helft van januari. Het doel van
dit keuzemoment is het denken over de keuze en wat daarmee samenhangt in een
stroomversnelling te brengen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goed gesprek
tussen alle betrokkenen en tevens wordt vermeden dat vlak voor de definitieve keuze nog
overhaaste beslissingen genomen moeten worden.
De definitieve keuze vindt in maart plaats. De keuze is als het ware de afronding van het
keuzebegeleidingsproces. Voorafgaand aan dit keuzemoment worden ouders/verzorgers en
leerlingen in de gelegenheid gesteld om op de zgn. "kwartier-avonden" in te tekenen. Er
kan dan van gedachten worden gewisseld met de mentor van de school over de ophanden
zijnde keuze.
Zowel de semi-definitieve als de definitieve keuze wordt in principe door de leerling digitaal
ingevoerd. Aan het einde van het keuzeproces ondertekent de ouder / verzorger het
definitieve keuzeformulier.
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MAVO
Hieronder volgt een overzicht van de
profielkeuzemogelijkheden op de afdeling mavo van onze school.

De profielen en vakken in klas MAVO 4
Gemeenschappelijk Deel
 Nederlands
 Engels
 Maatschappijleer
 LO

Profieldeel
Techniek

Zorg en Welzijn

Economie

Landbouw

 NASK I

 Biologie

 Economie

 Wiskunde

1 profielkeuzevak

1 profielkeuzevak

1 profielkeuzevak

 Wiskunde

 Frans

 NASK I

 Geschiedenis

 Duits

 Biologie

 Aardrijkskunde

 Wiskunde

 Wiskunde

Vrije Deel
Minimaal 2 / maximaal 3

Minimaal 2 / maximaal 3

Minimaal 2 / maximaal 3

Minimaal 2 / maximaal 3

keuzevakken in vrije deel:

keuzevakken in vrije deel:

keuzevakken in vrije deel:

keuzevakken in vrije deel:

 Frans

 Wiskunde

 Wiskunde

 Frans

 Duits

 Frans

 Frans

 Duits

 Geschiedenis

 Duits

 Duits

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 Geschiedenis

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 NASK II

 Aardrijkskunde

 Aardrijkskunde

 NASK I

 Economie

 NASK I

 NASK I

 NASK II

 Biologie

 NASK II

 NASK II

 Economie

 Economie

 Biologie

 Biologie
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Extra (7e) vak kiezen
Leerlingen met goede studieresultaten kunnen een extra vak (7e) kiezen. Zij moeten dan
wel een positief advies hebben van hun vakdocent en het gemiddelde schoolexamencijfer
moet aan het einde van het cursusjaar > 5.5 zijn. De leerlingen geven bij de keuze van het
extra vak in twee stappen hun volgorde van voorkeur aan. Vanzelfsprekend proberen wij
altijd de eerste voorkeur te realiseren. Altijd geldt de voorwaarde dat het opnemen van het
extra vak rooster-technisch haalbaar moet zijn.
Een extra vak dient in mavo 4 het hele jaar gevolgd te worden. Tijdens leerjaar 4 kan er in
principe geen ruiling plaatsvinden tussen het extra vak en één van de andere algemene
vakken.

Van klas MAVO 4 naar HAVO 4
Sommige leerlingen van klas 3 mavo weten nu al dat ze een overstap van klas 4 naar
havo 4 willen maken. Ook als je naar het havo wilt, doe je er verstandig aan te weten in
welke richting je na de havo wilt doorleren. De gevolgde vakken op de mavo en havo zijn
immers de basis voor je vervolgopleiding.
Op de havo wordt gewerkt met profielen. Je moet in ieder geval op de mavo wiskunde of
een tweede moderne vreemde taal in je eindexamenpakket hebben om de overstap naar
het havo te kunnen maken. Het vak Engels is natuurlijk ook op de havo verplicht. Het is
raadzaam om de hieronder staande gegevens over de profielen van de havo goed te
bestuderen. Je vakken op de mavo kun je daar dan op afstemmen. De informatie over deze
profielen wordt onder enig voorbehoud gepubliceerd.
Als je op de havo het profiel Natuur en Techniek (NT) overweegt te kiezen, moet je de
volgende vakken in je mavo-pakket hebben: NE - EN - WI - NASK I - NASK II. Je moet op de
havo je profiel verdiepen of verbreden. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld Biologie op te
nemen. Vakken die niet op de mavo worden aangeboden, maar die je wel in je profiel kunt
opnemen zijn Wiskunde D en NLT (Natuur, Leven en Technologie).
Als je op de havo het profiel Natuur en Gezondheid (NG) overweegt te kiezen, zijn de
volgende vakken belangrijk: NE - EN - WI - BI - NASK 2. Je moet op de havo je profiel
verdiepen of verbreden. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld Natuurkunde (dat is NASK 1 op
het mavo) of Aardrijkskunde op te nemen. Ook NLT is mogelijk.
Als je op de havo het profiel Economie en Maatschappij (EM) overweegt te kiezen, zijn de
volgende vakken belangrijk: NE - EN - WI - EC - GS. Je moet op de havo je profiel verdiepen
of verbreden. Je kunt dat doen door Frans, Duits, Aardrijkskunde,
Maatschappijwetenschappen of Management & Organisatie (MO) op te nemen.
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Als je op de havo het profiel Cultuur en Maatschappij (CM) overweegt te kiezen, zijn de
volgende vakken belangrijk: NE - EN - GS – Frans of Duits. Je moet op de havo je profiel
verdiepen of verbreden door uit de maatschappijvakken Aardrijkskunde, Economie of
Maatschappijwetenschappen op te nemen en uit de cultuurvakken een kunstvak (muziek of
handenarbeid), filosofie of een 3e moderne vreemde taal te kiezen.
Op de havo kun je GS, AK, BI en EC opnemen zonder dat je er op de mavo examen in hebt
gedaan. Dat geldt ook voor de volgende vakken van het havo: M&O, NLT, filosofie,
maatschappijwetenschappen, muziek en handvaardigheid.
Als je overweegt een overstap naar het havo te maken doe je er verstandig aan om met je
mentor of je loopbaanbegeleider hierover te praten. In overleg kan dan een keuze worden
gedaan. De verdere begeleiding ter voorbereiding van deze overstap vindt plaats in klas 4
van de mavo. Leerlingen die in januari aangeven interesse te hebben in een mogelijke
overstap volgen vanaf dat moment een verplicht bijspijkerprogramma voor het vak
Wiskunde. Voorafgaand aan een mogelijke overstap wordt er door docenten en teamleider
gekeken naar de haalbaarheid. De teamleider neemt uiteindelijk besluit.
Mocht je muziek of handvaardigheid als examenvak willen opnemen, dien je met een
vakdocent hierover uiterlijk in de periode januari / februari van het eindexamenjaar contact
op te nemen. Deze docent zal samen met jou kijken of het opnemen van het vak voor jou
haalbaar is.
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HAVO
Hieronder volgt een overzicht van de profielkeuzemogelijkheden op de afdeling havo van
onze school.
Er zijn 4 profielen:
• Cultuur en maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek
Elk profiel bestaat uit:
• Het gemeenschappelijk deel
• Het profieldeel
• Het vrije deel
Zie bijlage voor een gedetailleerd overzicht van de profielen.
Toelichting bij de keuze in het vrije deel:
• Bij de N profielen bieden wij de leerlingen de mogelijkheid een moderne vreemde taal
op te nemen in verband met een mogelijke overstap naar het vwo. Tevens geeft het de
leerlingen meer doorstroomrechten voor toeristische en buitenlandse opleidingen.
• Economie biedt de leerlingen ook veel extra mogelijkheden in het HBO.
• Bij het C&M profiel bieden wij de leerlingen de mogelijkheid wiskunde A op te nemen in
verband met een mogelijke overstap naar het VWO. Tevens geeft wiskunde A de
leerlingen ook veel extra mogelijkheden in het HBO.
• Wiskunde D kan alleen worden gekozen in combinatie met wiskunde B.
• Voor de keuze van het extra vak, biologie en wiskunde-B in het E&M-profiel en het vak
geschiedenis in een N-profiel gelden enkele voorwaarden:
1. het advies van de vakdocent en de beoordelingen voor inzicht en inzet moeten
positief zijn.
2. het niet afgeronde cijfer op het eindrapport dient minimaal 7,0 te zijn.
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PLUSPROGRAMMA
Indien je geen extra (8e) vak kiest heb je nog de keuze uit één onderdeel uit onderstaand
plusprogramma:
•
•
•
•
•
•

Bonhoeffer Businessclass (BBC)
Sportklas
Informatica
Cambridge First (FCE)
Leren-leren
KWT (keuzewerktijd)

Indien je wel een extra (8e) vak volgt mag je een plusprogramma volgen t.w. deelname aan:
• Schoolkrant
• Leerlingenparlement
• Theater
• O&O

Van havo 5 naar vwo 5
Sommige leerlingen in havo 3 weten al dat ze na het behalen van het havo-diploma de
overstap naar vwo 5 willen maken. Het is goed om bij de profielkeuze in havo 3 daar al
rekening mee te houden.
Zoals je weet moet je in ieder geval op de havo minimaal wiskunde en een tweede
moderne vreemde taal in je eindexamenpakket hebben om de overstap naar het vwo te
kunnen maken. Het vak Engels is natuurlijk ook op het vwo verplicht. Het is raadzaam om
de hieronder staande gegevens over de profielen van het vwo goed te bestuderen. Omdat
er op het VWO in 8 vakken examen wordt gedaan, is het verstandig om ook hier rekening
mee te houden. Je vakkenpakket op het havo kun je daar dan op afstemmen. De informatie
over deze profielen wordt onder enig voorbehoud gepubliceerd.
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Als je op het vwo het profiel Natuur en Techniek (NT) overweegt, moet je de volgende
vakken in je havo-pakket hebben: NE - EN – FA of DU - WB - NA – SK en 1 uit Biologie,
Wiskunde D en NLT (Natuur, Leven en technologie). Daarnaast kies je op het vwo nog een
keuze-examenvak uit de vakken die je niet hebt gekozen in het profieldeel.
Als je op het vwo het profiel Natuur en Gezondheid (NG) overweegt te kiezen, moet je de
volgende vakken in je havo-pakket hebben: NE - EN – FA of DU - WA of WB - SK – BI en 1 uit
NLT, Aardrijkskunde en Natuurkunde. Daarnaast kies je op het vwo nog een keuzeexamenvak uit de vakken die je niet hebt gekozen in het profieldeel.
Als je op het vwo het profiel Economie en Maatschappij (EM) overweegt te kiezen, moet je
de volgende vakken in je havo-pakket hebben: NE - EN – FA of DU - WA - EC – GS en 1 uit
MO, Aardrijkskunde, Maatschappijwetenschappen en 3e moderne vreemde taal. Daarnaast
kies je op het vwo nog een keuze-examenvak uit de vakken die je niet hebt gekozen in het
profieldeel.
Als je op het vwo het profiel Cultuur en Maatschappij (CM) overweegt te kiezen, zijn de
volgende vakken belangrijk: NE - EN – FA of DU – WA - GS . Je moet daarnaast 1 van de
maatschappijvakken Aardrijkskunde, Maatschappijwetenschappen of Economie kiezen en
ook 1 van de cultuurvakken muziek, handenarbeid, filosofie of een 3e moderne vreemde
taal. Daarnaast kies je op het vwo nog een keuze-examenvak uit de vakken die je niet hebt
gekozen in het profieldeel. In het vrije deel wordt in overleg met de afdelingsleider van de
bovenbouw vwo nog één examenvak opgenomen.
Het is raadzaam om de profielenstructuur van het vwo goed te bestuderen. Je kunt
daarvoor kijken in de keuzegids vwo die te vinden is op de decanen website onder de kop
brochures en informatiebulletins. Als je overweegt een overstap naar het vwo te maken
doe je er verstandig aan om met je decaan hierover te praten. In overleg kan dan een
profiel worden vastgesteld. De verdere begeleiding ter voorbereiding van deze overstap
vindt plaats in havo 5.
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