
Bij de ouderavond profielkeuze
Microfoon graag uit &
Camera graag aan



Voorstellen

• Dienke Veenstra, decaan onderbouw

• Reineke Hesselt van Dinter, teamleider onderbouw



Voor vanavond…

Voor algemene vragen tijdens de 
avond, kunt u mailen naar: 
d.veenstra@gerritvdveen.nl

mailto:d.veenstra@gerritvdveen.nl


Gaat het straks snel?

U kunt na vanavond alles teruglezen in de 
profielwijzer. 

De profielwijzer is te vinden op de site bij leerlingen 
→ decanaat/begeleiding → keuzebegeleiding



Het programma
• De profielkeuze in klas 3

• Op weg naar de profielkeuze

• AMN Loopbaanleren

• De vier profielen

• Tips voor leerlingen

• Tips voor ouders

• Regels profielkeuze en overgangsregels



De profielkeuze in klas 3 
De leerlingen in 3 havo en 3 vwo 

kiezen een profiel

• Cultuur & Maatschappij (C&M)

• Economie & Maatschappij (E&M)

• Natuur & Gezondheid (N&G)

• Natuur & Techniek (N&T)



Kiezen ……..
…….. een duik in onzekerheid?



Op weg naar de profielkeuze

• oktober: Profielwijzer en informatie decaan
• dec – feb: AMN Loopbaanleren (mentorlessen)
• 11 februari: Profielkeuzemarkt
• 18 februari: Beroepenmarkt: voorlopig afgelast
• 19 februari: Adviezen vakdocenten in Magister
• 1 - 5 mrt: Profielkeuze inleveren
• 24 en 25 mrt: MOL-gesprekken oa over profielkeuze
• 12 mei: Sluiting profielkeuze – inleveren 

definitieve keuze



Loopbaanleren

• Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

• Informatie over profielen, vakken, studies, beroepen

• Testen: interesses en capaciteiten



Onderdelen van een profiel

• Gemeenschappelijk deel

• Profieldeel

• Keuzedeel



Gemeenschappelijk deel 
havo

• Nederlands 
• Engels
• Maatschappijleer                                            in 4 havo
• CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)  in 4 havo
• Lichamelijke opvoeding                             
• Profielwerkstuk
• Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)



Gemeenschappelijk deel 
vwo

• Nederlands 

• Engels

• Frans of Duits

• Maatschappijleer in 4 vwo

• CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) in 4 vwo 

• Lichamelijke opvoeding                             

• Profielwerkstuk

• Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)



C&M

• Talen 

• Sociaal betrokken

• Artistiek



Cultuur en Maatschappij havo
•Profieldeel: 

Geschiedenis

Frans of Duits

Kunstvak 

(MU of BE of DR)

•Keuzedeel:

keuze 1: Aardrijkskunde of Economie

keuze 2: Wiskunde A of Aardrijkskunde of 

Economie of Filosofie



Cultuur en Maatschappij vwo
•Profieldeel: 

Wiskunde C of A

Geschiedenis

Kunstvak 

(MU of BE of DR)

•Keuzedeel:

keuze 1: Aardrijkskunde of Economie

keuze 2: Frans of Duits of Aardrijkskunde of 
Economie of Filosofie



Cultuur en Maatschappij vwo

DAMU-leerlingen kiezen geen vak in het vrije deel 

in verband met de studielast bij de dansopleiding. Dit

geldt voor elk profiel.

In C&M kunnen zij op vwo alleen wiskunde C volgen.



C&M: studies HBO

• Gedrag en maatschappij
• Taal en cultuur
• Onderwijs
• Veel opleidingen in gezondheidszorg
• Sommige economische opleidingen (+ec)
• Sommige technische opleidingen (+wiA)



C&M: studies WO

• Gedrag en maatschappij

• Recht

• Taal en cultuur

• Economie (+ wiA)



E&M

• Organiseren

• Zakelijk

• Ondernemen



Economie en Maatschappij havo
•Profieldeel: 

Wiskunde A

Economie

Geschiedenis

•Keuzedeel:

keuze 1: Aardrijkskunde of Frans of Duits

keuze 2: Kunstvak of Aardrijkskunde of 

Filosofie

• DAMU-leerlingen kiezen in het keuzedeel tussen 
aardrijkskunde, Frans of Duits.



Economie en Maatschappij vwo
•Profieldeel: 

Wiskunde A

Economie

Geschiedenis

•Keuzedeel:

keuze 1: Aardrijkskunde of

Frans of Duits 

keuze 2: Aardrijkskunde of Kunstvak of

Frans of Duits of Filosofie

• DAMU-leerlingen volgen in het keuzedeel aardrijkskunde.



E&M: studies HBO

• Economie

• Gedrag en maatschappij

• Taal en cultuur

• Onderwijs

• Gezondheidszorg (behalve verloskunde)

• Landbouw en natuurlijke omgeving

• Een aantal technische opleidingen



• Gedrag en maatschappij

• Recht

• Taal en cultuur

• Economie

E&M: studies WO



N&G

• Exacte vakken

• Onderzoeken

• Helpen

• Verzorgen



Natuur en Gezondheid havo
• Profieldeel: 

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

• Keuzedeel:

keuze 1: Aardrijkskunde of  Natuurkunde 

keuze 2: Kunstvak of Aardrijkskunde of 

Natuurkunde of Frans of 

Duits of Filosofie

• DAMU-leerlingen volgen in het keuzedeel aardrijkskunde



Natuur en Gezondheid vwo
•Profieldeel: 

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

•Keuzedeel:

keuze 1: Aardrijkskunde of Natuurkunde

keuze 2: Aardrijkskunde of Natuurkunde of   

Kunstvak of Economie of Filosofie

• DAMU-leerlingen volgen in het keuzedeel aardrijkskunde



N&G: studies HBO

• Gezondheidszorg

• Gedrag en maatschappij

• Taal en cultuur

• Onderwijs

• Veel economische opleidingen

• Landbouw en natuurlijke omgeving

• Techniek (vaak met natuurkunde)



N&G: studies WO

• Gedrag en maatschappij
• Recht
• Taal en cultuur
• Economie
• Gezondheidszorg (met natuurkunde!)
• Landbouw en Natuurlijke omgeving
• Natuur (vaak met na of wiB)



N&T 

• Exacte vakken
• Techniek
• Onderzoeken
• Ontwerpen

• Voor de keuze van dit profiel geldt dat de leerling voor de 
vakken wiskunde en natuurkunde gemiddeld een 7,0 moet 
staan.



Natuur en Techniek havo
•Profieldeel: 

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

•Keuzedeel:

Kunstvak of Aardrijkskunde of

Frans of Duits of Filosofie

• DAMU-leerlingen volgen alleen de vakken uit het profieldeel.



Natuur en Techniek vwo
•Profieldeel: 

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

•Keuzedeel:

Aardrijkskunde of Kunstvak of  

Economie of Filosofie

• DAMU-leerlingen volgen alleen de vakken in het profieldeel.



N&T: studies HBO

• Techniek
• Landbouw en Natuurlijke omgeving
• Gedrag en maatschappij
• Taal en cultuur
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
• Veel economische opleidingen



N&T: studies WO

• Techniek

• Landbouw en Natuur

• Gedrag en maatschappij

• Recht

• Taal en cultuur

• Economie

• Gezondheidszorg



Wiskunde

•Wiskunde A = o.a algebra, statistiek (met ict), kansrekening

•Wiskunde B = o.a formules, functies, grafieken, meetkunde,   
goniometrie (geen kansrekening/statistiek)

•Wiskunde C = o.a. logisch redeneren, vorm en ruimte



DAMU-profielkeuze

CM : 100 % lesgarantie

EM :   90 % lesgarantie

NG :   90 % lesgarantie

NT :   90 % lesgarantie



Van 5 havo naar 5vwo?

• Kies wiskunde
• Kies een moderne vreemde taal 
• Na 5 havo: inhaalprogramma aardrijkskunde, 

kunstvak of filosofie

• Extra vak - bindend advies school
- 7,0 gemiddeld
- geen lesgarantie



Tips voor de leerlingen

1) Zelfkennis is belangrijk!

Wie ben ik ?
Wat zijn mijn capaciteiten?
Welke studierichtingen interesseren me?
Welke vakken vind ik leuk?
In welke vakken ben ik goed?
Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
Ben ik praktisch ingesteld?



Tips voor de leerlingen
2)   Wees nieuwsgierig naar alle vakken 

en alle profielen!

Sluit het profiel aan bij je interesses, talenten 

en toekomstplannen?

http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.2.frans.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.5.aardrijkskunde.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.13.biologie-verzorging.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/Nederlands/5.1.nederlands.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.10.wiskunde.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.6.geschiedenis.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.4.engels.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.3.duits.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.12.scheikunde.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.11.natuurkunde.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.17.ckv-drama-dans.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.16.ckv-muziek.php
http://www.gerritvdveen.nl/onderwijs/5.18.lichamelijkeoefening.php


Tips voor de leerlingen

3)   Denk goed na over de keuzevakken!

havo

•CM + wiskunde A   = meer mogelijkheden in techniek, 
landbouw, milieu en gezondheidszorg

•CM + economie      = meer mogelijkheden in de 
economische sector

•NG + natuurkunde = meer mogelijkheden in de techniek



Tips voor de leerlingen

3)   Denk goed na over de keuzevakken!

vwo

• C&M + economie = economische studie hbo

• C&M + wiskunde A = economie, informatiekunde 

• N&G + natuurkunde = geneeskunde, tandheelkunde

• N&G + wiskunde B = econometrie, informatica



Tips voor de ouders

Denk en kijk mee naar de mogelijkheden

Wees nieuwsgierig

Steun uw kind in dat wat het gelukkig maakt



Regels profielkeuze
Bepalend voor de profielkeuze is het overgangsrapport:

1. Over + voldoet aan alle eisen = profiel naar keuze

2. Bespreekgeval = mogelijke voorwaarde ander profiel                                                                        

3. Kies je wiskunde B + natuurkunde, dan 7.0 gemiddeld 
(niet-afgeronde cijfers)

Let op: in de vierde van profiel/vak veranderen is slechts 
zeer beperkt mogelijk!!



Bedankt voor uw
aandacht en beantwoorden 
van vragen


