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Informatie profielkeuze

Decanen:
Vwo à Dhr D. Elhorst

Havo à Mevr. M. Bossink





Belangrijke
data

Toetsweek 1 27 oktober – 2 november

10 minuten gesprekken 1 en 2 december

Vakvoorlichting Begin januari

voorlopige adviezen
Voorlopige profielkeuze

21 januari
28 januari

Toetsweek 2  17 – 23 december

Definitieve adviezen 4 maart

Toetsweek 3
Definitieve profielkeuze

4 maart – 11 maart
18 maart

10 minuten gesprekken 30 en 31 maart

Toetsweek 4 27 juni – 1 juli

Rapport ophalen 15 juli



Brugklassen 1A + 2A +1HA + 2HA

H.B.O.
(HOGER
BEROEPS-
ONDERWIJS)
4 jaar bachelor

W.O.
2 jaar MASTERS
1 jaar MASTERS

W.O.
(UNIVERSITEIT)
3 jaar bachelor

TWEEDE FASE
3 Jaar Havo / 4 jaar Atheneum



Doorstroomprofiel

• PROFIEL-
DEEL

• C + M
• E + M
• N + G
• N + T

GEMEEN-
SCHAP-
PELIJK
DEEL

VRIJE
DEEL



Gemeenschappelijk
deel

•HAVO

•NEDERLANDS
• ENGELS
•MAATSCHAPPIJLEER
•CKV
• LO
• LOB + MENTORAAT
•PWS



Cultuur en Maatschappij

profieldeel (verplicht) ges
Kies maw of ak
Kies dutl of fatl
Kies mu of bv (teha)

vrije deel Kies één van: 
biol/econ/ak/wisA/dutl/fatl/maw



Economie en Maatschappij

profieldeel (verplicht) econ
(verplicht) ges
Kies wisA of wisB
Kies beco of ak of maw

vrije deel Kies één van: 
beco/bsm/biol/dutl/fatl/ak/maw/mu/bv (teha)



Natuur en gezondheid

Profieldeel (verplicht) schk
(verplicht) biol
Kies: wisA of wisB
Kies:  nat of ak

vrije deel Kies één van:
bsm/econ/beco/maw/dutl/fatl/nat/ak/mu/bv (teha)



Natuur en techniek

Profieldeel (verplicht) wisB
(verplicht) nat
(verplicht) schk
(verplicht) biol

vrije deel Kies één van: 
bsm/econ/beco/maw/dutl/fatl/ak/mu/bv (teha)





Qompas: een online methode

• Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken.
• Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet.
• Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen.
• Leerlingen leggen een persoonlijk dossier (portfolio) aan. Dit is ook inzichtelijk voor 

decanen en mentoren.
• Ouders kunnen thuis meekijken en hebben een actieve rol. 



Qompas: opbouw van het programma



Enkele tips voor ouders (1/2)

• Bemoei je alleen met de studiekeuze van je zoon/dochter als ze er om 
vragen (anders luisteren ze toch niet)
• Projecteer je eigen (onvervulde) ambities niet op je kinderen (komt niks dan 

ellende van)
• Steun je kinderen in dat wat ze gelukkig maakt (ook al is dat iets waar je zelf 

totaal het nut niet van inziet)



Enkele tips voor ouders (2/2)

• Laat je kinderen vrij. Ze weten zelf wat goed voor ze is, en als ze dat nog niet 
precies weten, komen ze daar vanzelf wel achter (ja, met het bekende 
vallen en opstaan)

• Geef je kinderen het goede voorbeeld. Doe zelf wat je leuk en belangrijk 
vindt. Dat is het beste recept om ervoor te zorgen dat zij goed terecht 
komen.



Zijn er nog
vragen? 


