Decanaat
Wie:
Fieka Kerkhof decaan havo/vwo: f.kerkhof@paxchristicollege.nl

Wanneer:
Voor welke vragen kun je terecht bij het decanaat havo/vwo?
-

-

Vragen rondom je profielkeuze.
Welke vakken kan ik kiezen?
Hoe zien de profielen eruit?
Welke consequenties heeft dat voor mijn vervolgkeuzes? Etc.
Vragen rondom studiekeuze.
Welke studies zijn er?
Welke studies zouden bij mij kunnen passen?
Waar kan ik informatie vinden over studies?
Hoe kan ik me verdiepen in de studiekeuze?
Welk niveau zou bij mij passen?
Hoeveel kost studeren?
Hoe meld ik mij aan bij een MBO, HBO en universiteit. Etc.

Hoe:
De decaan en de mentor begeleiden de leerling op school bij het maken van keuzes rondom profielen
en studies.
Gedurende de schooljaren, wordt op verschillende momenten aandacht besteed aan het maken van
keuzes die invloed hebben op de toekomst.
Hieronder wordt aangegeven welk keuzetraject de leerling doorloopt.

Het profielkeuzetraject
Het profielkeuzetraject loopt van september/oktober tot en met maart.
Waarom loopt dat keuzeproces zo lang?
Belangrijk is dat de leerling zich bewust gaat worden van zijn/haar kwaliteiten en interesses. Daar is
tijd voor nodig, onderzoek en reflectie. Sommige vakken worden in de derde klas voor het eerst
gegeven, zoals economie en scheikunde en natuurkunde. Als de keuze gemaakt moet worden in
maart, dan heeft de leerling in ieder geval een goed beeld van deze vakken gekregen. Dit geldt
natuurlijk ook voor de vakken die de leerling al enkele jaren heeft, zoals geschiedenis,
aardrijkskunde, de taal etc.
Kortom kiezen is een kwestie van tijd, waarin je jezelf informeert welke keuzemogelijkheden er zijn,
en bij jezelf nagaat wat je interessant vindt, waar je goed in bent en wat je inspireert of motiveert.

Welke 4 profielkeuzes zijn er?
Cultuur en Maatschappij (CM) o.a.  kunstvakken, talen, geschiedenis, aardrijkskunde
Economie en Maatschappij (EM) o.a.  economie, bedrijfseconomie, taal, wiskunde
Natuur en Gezondheid (NG)  o.a. biologie, scheikunde, wiskunde
Natuur en Techniek (NT)  o.a. wiskunde, natuurkunde, scheikunde

Ieder profiel heeft 4 vakken, sommige vakken zijn vast en andere vakken zijn keuzevakken. Naast het
profiel zijn er nog vakken in het algemene deel en in het vrije deel.
Het algemene deel bevat op de havo de volgende vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer,
culturele kunstzinnige vormgeving.
Het algemene deel bevat op het atheneum de volgende vakken: Nederlands, Engels of Cambridge,
maatschappijleer, culturele kunstzinnige vormgeving en een keuze uit Spaans of Duits.
Het algemene deel bevat op het gymnasium de volgende vakken: Nederlands, Engels of Cambridge,
maatschappijleer, klassieke culturele vormgeving en een keuze uit Grieks of Latijn.
In het vrije deel maakt de leerling dan nog een keuze voor 1 examenvak. Ieder profiel heeft zijn eigen
keuzemogelijkheden. Daar zit ook een aantal nieuwe vakken bij zoals: bedrijfseconomie, bewegen
sport en maatschappij, natuur leven en technologie en biologie.
De havo-leerling heeft 7 grote vakken en twee kleine (maatschappij en ckv).
De vwo-leerling heeft 8 grote vakken en twee kleine (maatschappij en ckv of kcv/akc).

Methode/werkwijze.
De leerling wordt voorbereid op de profielkeuze door opdrachten uit het webbased programma
Keuzeweb via de website www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net
De opdrachten hebben betrekking op het zelfbeeld, dus wie ben je?, wat kun je? en wat wil je?
Daarnaast gaat de leerling kennismaken met het vervolgonderwijs en beroepen. Leerlingen van de
havo bezoeken een hogeschool. Alle leerlingen maken een interessetest.
U kunt uzelf ook registreren op de website dedecaan.net, dan vindt u daar informatie over
opleidingen via de “keuzegids online” en via “opleidingen” in de blauwe balk links op het scherm.
Een andere mogelijkheid om uzelf te informeren, is via de website www.studiekeuze123.nl
In september is er een voorlichtingsavond op school, u maakt dan kennis met de mentor en decaan.
De PowerPoint van de decaan vindt u op de website.
Eind januari/ februari zal er een uitgebreide voorlichtingsavond zijn met de precieze
keuzemogelijkheden. Deze zal t.z.t. ook op deze website te vinden zijn.

