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9 januari 2019
Voorlichtingsavond
profielkeuze klas 3
Hartelijk welkom!

 Welkomstwoord door dhr. Hendriks
 Voorlichting profielkeuze door mevr. Waltjé
 Gesprek met de mentoren en presentatie
O3 in lokalen
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Profielkeuze‐traject:
- Qompas met mentor: - mentorlessen
- thuis
- Toekomst project met verschillende
beroepsvoorlichtingen:
- advocatuur
- econoom/ondernemer
- gezondheidszorg
- arts
- Dossier bijhouden

Data Profielkeuze‐traject:
dec-mrt

Qompas (door mentor op school en thuis) en
Profielkeuze informatieboekje

9 januari

voorlichtingsavond ouders

28/29 jan Toekomstproject Econasium
maart

profielkeuzeles door de HvA en
presentatie keuzevakken

maart

vakdocenten geven keuze-advies

april

mentor voert adviesgesprekken n.a.v
het schooladvies en dossier Qompas

12 april

inleveren voorlopig profielkeuzeformulier bij de
mentor

mei

laatste adviesgesprekken decaan en mentor

17 mei

inleveren definitieve profielkeuzeformulier.
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QOMPAS
• www.qompas.nl
• Actuele informatie over profielen, vakken,
studies, beroepen
• Testen: interesse, beroeps, profiel en
capaciteiten
• Einddossier met profielkeuze

De vier profielen:
Cultuur en Maatschappij

(C&M)

Economie en Maatschappij(E&M)
Natuur en Gezondheid

(N&G)

Natuur en Techniek

(N&T)

3

13-1-2019

Opbouw van de vier profielen:
 Gemeenschappelijk deel
 Profieldeel
 Vrij deel (keuzedeel)

Het gemeenschappelijke deel:
• Nederlands
• Engels
• CKV
• Levensbeschouwing
• Maatschappijleer
• Profielwerkstuk

• Frans of Duits (VWO)
• Loopbaanoriëntatie en
Begeleiding (LOB)
• Rekenen
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Het profieldeel:
Verplichte profielvakken:
C&M
Geschiedenis
Muziek of Hv
Wiskunde C/A
(VWO)
Fa of Du (HAVO)

E&M
Geschiedenis
Wiskunde A
Economie

N&G
Biologie
Wiskunde A/B
Scheikunde

N&T
Wiskunde B
Scheikunde
Natuurkunde

Natuurkunde
Aardrijkskunde

Biologie
Informatica

Profielkeuzevakken (1 keuze uit):
Maatschappijw.
Aardrijkskunde

Maatschappijw.
Aardrijkskunde

Het vrije deel (keuze)
Bij alle profielen:
• één keuzevak verplicht
• keuzevakken afhankelijk van het profielaanbod
van de school
• aanbod afhankelijk van voldoende deelname per
profiel en inpasbaar in het cluster
• het vak O3 kan onder bepaalde voorwaarden
gekozen worden als extra vak
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Keuzevakken
maatschappijprofielen
C&M

E&M

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Informatica
Aardrijkskunde
Maatschappijwetensch.
Economie

Informatica
Aardrijkskunde
Maatschappijwetensch.
Muziek
Handvaardigheid
Frans
Duits

Keuzevakken
natuurprofielen
N&G

N&T

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Informatica
Aardrijkskunde
Muziek
Handvaardigheid
Economie

Informatica
Economie
Aardrijkskunde
Biologie
Muziek
Handvaardigheid
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Wat is verder nog belangrijk:
 Extra toelatingseisen:
1. Bij keuze van een N-profiel met Wiskunde B geldt dat in klas 3
Wiskunde wordt afgesloten met ten minste een 6,5. Natuurkunde
mag alleen gekozen worden in combinatie met Wiskunde B.
2. Bij keuze van Wiskunde A in het profiel N&G geldt dat in klas 3
Wiskunde wordt afgesloten met ten minste een 6,0.
3. Bij keuze van een N-profiel is het gemiddelde van de onafgeronde
eindcijfers van de vakken Scheikunde, Natuurkunde (bij keuze) en
Biologie (bij keuze) ten minste een 6,5, waarbij geen van deze
vakken wordt afgesloten met een cijfer lager dan 6,0.
4. Doublanten dienen bovendien de goedkeuring voor de keuze van
een N-profiel te krijgen van de overgangsvergadering. Het besluit van
de overgangsvergadering hiertoe is bindend.
 Profielkeuzeboekje op Qompas
 Serieus werken aan Qompas

Tips bij het kiezen:
•

Zelfkennis is belangrijk:
- Welke vakken vind ik echt leuk?
- In welke vakken ben ik goed?
- Wat vind ik leuk om te doen en kan ik goed?

•

Wees nieuwsgierig naar alle vakken en profielen

•

Denk goed na over je keuzemogelijkheden
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Denk na over wat je later zou willen worden
Wees reëel: het gaat om jouw toekomst!
C&M = talen, sociaal betrokken, artistiek
E&M = cijfers, organiseren, zakelijk,
ondernemen
N&G = helpen, verzorgen, onderzoeken,
exacte vakken
N&T = rekenen, techniek, onderzoeken,
ontwerpen, exacte vakken

Tips voor de ouders
• Houd de gesprekken luchtig en luister goed
• Houd rekening met verschillende keuzestijlen
• Het kind is autonoom: hij of zij moet kiezen
• Projecteer niet uw eigen (onvervulde) ambities op
uw kind
• Steun uw kind in dat wat het gelukkig maakt
• Maak de competentietest over uw kind in Qompas
• Let op de keuzemogelijkheden!
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C&M studies
HBO
• Gedrag en maatschappij
• Taal en cultuur
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
(behalve verloskunde)
• Sommige economische
opleidingen (+ec)
• Sommige technische
opleidingen (+wiA)

WO
• Gedrag en maatschappij
• Recht
• Taal en cultuur
• Economie (+ wiA)

C&M beroepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO
Beleidsmedewerker
justitie/politie
Docent VO 2e graad
Kunstenaar
Museummedewerker
Journalist
Pr-en
communicatiemedewerker
Reisbegeleider
Maatschappelijk werker
Oefentherapeut
Docent basisonderwijs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WO
Archeoloog
Docent 1e graad
Kunstenaar
Psycholoog
Journalist
Advocaat
Officier van justitie/rechter
Pedagoog
Antropoloog
Notaris
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E&M studies
HBO
• Gedrag en maatschappij
• Taal en cultuur
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
(behalve verloskunde)
• Economie
• Landbouw en natuurlijke
omgeving
• Een aantal technische
opleidingen

WO
• Gedrag en maatschappij
• Recht
• Taal en cultuur
• Economie

E&M beroepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO
Docent economische vakken
Beleidsmedewerker
ministerie
Organisatieadviseur
Juridisch medewerker
(Hotel)manager
Applicatiebeheerder bij
financiële instellingen
Medewerker bank-en
verzekeringswezen
Financieel controller
Medewerker justitie/politie

WO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socioloog
Accountant
Bedrijfsjurist
Beleidsmedewerker
ministerie
Advocaat
Docent economische vakken
1ste graad
Staffuncties in bank-en
verzekeringswezen
Notaris
Officier van justitie/rechter
Econoom
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N&G studies
HBO
• Gedrag en maatschappij
• Taal en cultuur
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
• Veel economische
opleidingen
• Landbouw en natuurlijke
omgeving
• Techniek (vaak met
natuurkunde)

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

N&G beroepen
HBO
•
•
•
•
•
•
•
•

Verpleegkundige
Logopedist
Verloskundige
Ergotherapeut
Voedingsdeskundige
Mondhygiënist
Fysiotherapeut
Docent 2e graad
• Artsenbezoeker

WO
• Gezondheidswetenschapper
• Aardwetenschapper
• Farmaceut
• Viroloog
• Psychiater of psycholoog
• Chemicus
• Docent 1e graad
• (Tand)arts (met Na!)
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N&T studies
HBO
• Gedrag en maatschappij
• Taal en cultuur
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
• Veel economische
opleidingen
• Landbouw en natuurlijke
omgeving
• Techniek

WO
• Gedrag en maatschappij
• Recht
• Taal en cultuur
• Economie
• Gezondheidszorg
• Landbouw en natuurlijke
omgeving
• Natuur
• Techniek

N&T beroepen
HBO
• ICT-specialist
• Levensmiddelentechnoloog
• Milieuadviseur
• HBO-ingenieur
• Laborant
• Werktuigbouwkundige
• Docent 2e graad

WO
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysicus
Architect
Meteoroloog
(Civiel)ingenieur
(Tand)arts
Docent 1ste graad
Piloot
Zeevaartofficier
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Definitieve keuze
• Eindrapport is bepalend
• De rapportvergadering beslist
• Tot en met de laatste schooldag (12 juli)
kan er eventueel nog in overleg met de
decaan gewijzigd worden
• Daarna geen wijziging meer mogelijk!!

VRAGEN??
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3A Mevr. El Moussaoui

lokaal 112

3B Mevr. Kaichouh

lokaal 109

3C Dhr. Overmars

lokaal 210

3D Dhr. De Klerk

lokaal 104
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