
Vervolg informatieavond

Programma:

• Tijdpad

• Week van de profielkeuze

• Nieuwe vakken

• Profielkeuzegesprekken

• Profielkeuzeformulier

• Extra vak

• Doorstromen atheneum

• Tips



Tijdpad: Wat hebben we gedaan?

Half jaar decaanles

Opleidingsavond 28 nov

Beroependagen nov

Week van de profielkeuze



Tijdpad: Wat gaan we doen?

Informatieavond ouders 17 feb

profielkeuzegesprekken feb/mrt

Definitief vakkenpakket voor 15 april

Gespreksavond week 14 of 15

Voorlopige profielkeuze

overgang



Week van de profielkeuze: 8-12 feb

Docenten hebben advies gegeven:
• Kan jantje voor dit vak de 2e fase aan?

• Op magister

• Niet bindend, wel belangrijk

• Alleen zichtbaar voor docent en mentor

• Maar: vraag ernaar!

Informatie over vakken:
• In de vakles, bijvoorbeeld Frans

• Hoe ziet dit vak er uit in de 2e fase

• Toekomstmogelijkheden voor dit vak?

• Promotie door de vakdocent

Profielkeuzedag 9 feb:
• Nieuwe vakken hebben informatie gegeven

• Wi A/B, nlt, m&o, te, mw



Nieuwe vakken havo 4

Maatschappijwetenschappen
• Naast maatschappijleer

• Kernwoorden: politiek, journalistiek, 

ethiek, media, sociaal

• Verdieping in onze maatschappij

Natuur, leven & technologie
• Modulair onderwijs

• Gericht op onderzoek

• Alleen schoolexamen

• Verschillende lesgevende docenten

Management & organisatie
• In klas 3 samen met economie in 1 boek

• Veel bedrijfsvoering, kost veel tijd

• Vroeger bekend als handel/ economie II

Tekenen
• Tekenen praktijk

• Kunstgeschiedenis + beeldende theorie

• Schoolexamen = theorie en praktijk

• Centraal examen = theorie

Wiskunde A/B
• Nieuw zwaarder examenprogramma

• Wiskunde A en B in klas 3 in 1 boek

• Docent heeft goed inzicht in 

mogelijkheden



Profielkeuzegesprekken:

Start: vanaf 15 februari

• Iedere leerling heeft een gesprek met de mentor

• Het voorlopige profiel wordt gekozen

• besproken wordt:

• toekomstplannen

• Interesses

• Uitkomsten Qompas

• Adviezen docenten

• de voorlopige profielkeuze gaat mee naar huis

• Einde 15 maart



Profielkeuzeformulier havo

• Gemeenschappelijk deel: geen keuzemogelijkheden

• Profieldeel: profiel en profielvakken: in totaal 4



Profielkeuzeformulier havo

• Vrije ruimte: 1 vak

• Extra vak (optioneel): zie volgende dia



Extra vak havo

In elk geval een heel schooljaar, maar in principe tot en met het examen

• Motivatie/ uitdaging

• Studielast!!!

• Voorwaarden: 

• Richtlijn gemiddeld 7.0

• Vergadering beslist

• Roosterbotsingen

• niet uit de eigen kolom?

• Doorstroom atheneum

• Voordeel examen



Definitieve profielkeuze

 Voorlopige keuze ingevuld in het profielkeuzegesprek

 1 exemplaar blijft op school 

 1 exemplaar gaat mee naar huis

 Spreek er thuis over

 Maak eventueel aanpassingen (in andere kleur)

Is de profielkeuze goed (met evt. aanpassingen): geef het 

formulier dan ondertekend terug.

 Uiterlijk 15 april 2016

 Te veel vragen: begin april is er nog een gespreksavond

mogelijk (leerling en ouders).

 Laatste check bij de overgang: slagingskans?



Na de havo: 

HBO (hoger beroeps onderwijs)

• Modulair onderwijs (4 jaar)

Atheneum (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

• Instromen in atheneum 5

• Toelatingseisen (zie volgende dia)

• Tussenjaar: jaar werken, wat wil ik? Zitten risico’s aan.

• Associate Degree: enkele opleidingen, 2 jr, tussen mbo en 

hbo in.

• Jaar studeren in het buitenland

• Particulier onderwijs



Doorstromen naar atheneum: 

Voorwaarden VLC:

• positief studieadvies

• gemiddeld cijfer examenlijst: 7

• ook inschrijven op hbo

• 2e mvt nodig

• extra vak nodig (geen mw)

• profiel havo moet aansluiten

• evt. aansluitingsprogramma (te, ak)

• wiskunde verplicht



Tips: Instroomeisen vervolgopleidingen

Wiskunde
• Veel opleidingen stellen wiA of wiB

verplicht. 

• Mogelijkheden zonder wi of met wiC

liggen in de sociale of culturele hoek.

overig
• Veel opleidingen zijn met alle profielen

toegankelijk

• Veel vakken zijn niet verplicht, maar wel

aan te raden (bv biologie bij biologie)

• Bij hotel/toerisme is een taal verplicht

Economische opleidingen
• E&M: altijd toegelaten

• Ander profiel: ec of M&O

• Soms: wiA verplicht

Technische opleidingen
• N&T: altijd toegelaten

• Ander profiel: meestal na of NL&T

• Soms: wiB verplicht



tips*tips*tips

Kan je wiB aan?

kies daar dan voor.

Kies je natuurkunde: 

graag ook wiB kiezen.

Kies alleen een extra vak als 

je de bijbehorende belasting 

(lesuren en huiswerk/leer 

tijd) ook aan kan.

Praat met elkaar over de 

profielkeuze, de mening 

van de ouders is voor 

leerlingen erg belangrijk!



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht

Mentor

Decaan: fen@hetvlc.nl


