
Profielkeuze HAVO/VWO
B. Nederhoed, decaan onderbouw





0. Doel van de avond
- Hoe pakken wij als Pax de profielkeuze aan

- De profielkeuze is een belangrijke stap voor uw zoon/dochter

- U weet waar u belangrijke informatie kunt terugvinden



AGENDA
Profielkeuze 2020/2021

1. Bovenbouw

2. Profielkeuzetraject

3. profielen

4. Opbouw profielen

5. Afsluiting



1. De bovenbouw
Nieuw ten opzichte van de onderbouw



De bovenbouw
Nieuw ten opzichte van de onderbouw

Zelfde gebouw, nieuwe situatie

 Klassen én clusters (klassen ingedeeld naar rooster)

 Schoolexamens en voortgangstoetsen (SE’s en VG’s), inclusief herkansingen

 Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

 Examenreglement

 Ze lijken wel groot, ouderbetrokkenheid onverminderd belangrijk



2. Profielkeuzetraject
Opbouw traject



Profielkeuzetraject
De verschillende stappen

Oktober

Sinds de herfstvakantie 

mentorlessen in teken 

van profielkeuze

Januari

Januari tot en met Maart 

neemt de decaan de 

mentorlessen voor een 

deel over tot 

profielkeuze is afgerond

Februari

Leerlingen derde jaar 

krijgen voorlichting over 

de nieuwe vakken in de 

bovenbouw

April

Op 9 april heeft elke 

leerling samen met 

ouder(s)/verzorger(s) 

een keuze gemaakt

Maart

Bij het tweede rapport 

krijgen de leerlingen een 

vakkenadvies, A/T/N dit 

is belangrijke info voor 

de vakkenkeus

Een belangrijk advies dat wij de leerlingen meegeven: kies wat bij jou past! kies wat je leuk vindt!

Hoe beter je profiel bij je past hoe groter de kans van slagen…..



Hoe ondersteunen we de leerlingen bij de profielkeuze?

Met de mentor (oktober t/m maart):

 Opdrachten keuzeweb

Met de decaan (januari t/m begin april): 

 Vervolgonderwijs in Nederland.

 LC Data testen maken/2e fase boekje 

 Samen zoeken op de sites van de opleidingen: Breed zoeken a.d.h.v. sectoren, horizon verbreden!

 In kaart brengen welke vakken/profiel sluiten aan bij de opleidingen.

 Eind maart samen voorlopige keus in Zermelo daarna ouder in Zermelo keus definitief maken. 

Werken in kleine groepjes met veel persoonlijke aandacht.

https://paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net is de omgeving waarin we werken

9 april moet de profielkeuze definitief zijn!

https://paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net/


3. De profielen
Welke profielen zijn er en wat kies je?



Welke profielen zijn er?

Cultuur en
Maatschappij

Economie en
Maatschappij

Natuur en
Gezondheid

Natuur en
Techniek



Welk profiel past? 
Hoe dichter bij jezelf, hoe succesvoller je wordt

Natuurgericht

Technisch

Praktisch/systematisch

Materialen/construeren

Onderzoeken

Natuur/milieu/dieren

Ontwerpen technisch

Werking menselijk lichaam

Maatschappijgericht

Sociaal breed geïnteresseerd

Taal/cultuur/kunst

Begeleiden/adviseren

Creatief bezig willen zijn

Zakelijk/bedrijfsleven

Verkopen/bedrijfsleven

Verzorgen/coachen



Keuzeproces
Horizon verruimen

Welke opleidingen 
zijn er?

Welke beroepen 
bestaan er?

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Wat wil ik?

Bewustwordingsproces

of omgekeerd proces…



4. Opbouw profielen
Gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrij deel



Opbouw profiel
De bouwstenen

D vrij

C school

B profiel

A gemeenschappelijk

Vrij deel dat bestaat uit 1 vak dat je zelf mag kiezen op basis van je 
interesse

Schooleigen deel bestaat uit extra vakken die wij als school 
belangrijk vinden  (VK uur, mentoruur)

Profiel deel is afhankelijk van je gekozen profiel en omvat 4 
vakken

Gemeenschappelijk deel bestaat uit vakken die 
iedereen krijgt



A Gemeenschappelijk deel
Inhoud

Havo Atheneum

 Nederlands (ne)

 Engels (en)

 Lichamelijke Opvoeding (lo)

 Culturele kunstzinnige vorming (ckv)

 Maatschappijleer (ma)

 Nederlands (ne)

 Engels / Cambridge (En/Cen)

 Lichamelijke Opvoeding (lo)

 Culturele kunstvorming (ckv)

 Maatschappijleer (ma)

 Duits / Spaans (du/sp)

Gymnasium

 Nederlands (ne)

 Engels / Cambridge (en/Cen)

 Lichamelijke Opvoeding (lo)

 Antieke kunst en cultuur (akc)

 Maatschappijleer (ma)

 Grieks / Latijn (gr/la)



Cultuur en Maatschappij
B Profiel specifieke vakken

Havo Atheneum

 Geschiedenis (gs)

 Aardrijkskunde of Economie (ak/ec)

 Duits of Spaans (du/sp)

 Duits of Spaans of Kunst BV (du/sp/kubv)

 Geschiedenis (gs)

 Aardrijkskunde of Economie (ak/ec)

 Duits of Spaans of Kunst Muziek (du/sp/kumu)

 Wiskunde A of Wiskunde C (wi A/wi C)

Gymnasium

 Geschiedenis (gs)

 Aardrijkskunde of Economie (ak/ec)

 Duits, Spaans, Grieks,Latijn of Kunst Muziek 
(du/sp/gr/la/kumu)

 Wiskunde A of Wiskunde C (wi A/wi C)



Cultuur en Maatschappij
Is dit jouw profiel?

Interesse Vaardigheden

 Cultuur / Kunst

 Talen

 Toerisme

 Rechten

 Geschiedenis

 Bestuur

 Mensen helpen / iets leren /verzorgen

 Andere landen/culturen

 Contactueel

 Taalvaardig

 Zorgzaam

 Inlevingsvermogen

 Creatief

 Communicatief

 Organisatorisch

 Coachen

Voorbeeld Beroepen

 Jurist

 Verpleegkundige

 Docent

 Kunstenaar

 Grafisch ontwerper

 Journalist

 Politicoloog

 Socioloog

 Maatschappelijk werker

 Tolkvertaler



Economie en Maatschappij
B Profiel specifieke vakken

Havo Atheneum

 Geschiedenis (gs)

 Economie (ec)

 Wiskunde A of Wiskunde B (wi A/wi B)*

 Duits of Spaans of Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie 
(du/sp/ak/be)

 Geschiedenis (gs)

 Economie (ec)

 Wiskunde A of Wiskunde B (wi A/wi B)*

 Duits of Spaans of Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie 
(du/sp/ak/be)

Gymnasium

 Geschiedenis (gs)

 Economie (ec)

 Wiskunde A of Wiskunde B (wi A/wi B)*

 Duits of Spaans of Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie 
(du/sp/ak/be)



Economie en Maatschappij
Is dit jouw profiel?

Interesse Vaardigheden

 Cijfers

 Ondernemen

 Organiseren

 Financiën

 Verkopen

 Beleid / Bestuur

 Rekenvaardigheden

 Ondernemend

 Onderhandelen

 Communicatief

 Organisatorisch

Voorbeeld Beroepen

 Econoom

 Accountant

 Jurist

 Hotelmanager

 Fiscalist

 Bedrijfskundige

 Controller

 Inkoper



Natuur en Gezondheid
B Profiel specifieke vakken

Havo Atheneum

 Scheikunde (sk)

 Biologie (bi)

 Wiskunde A of Wiskunde B (wi A/wi B)*

 Natuurkunde of Aardrijkskunde of Natuur, Leven en 
Technologie (na/ak/nl&t)

 Scheikunde (sk)

 Biologie (bi)

 Wiskunde A of Wiskunde B (wi A/wi B)*

 Natuurkunde of Aardrijkskunde of Natuur, Leven en 
Technologie (na/ak/nl&t)

Gymnasium

 Scheikunde (sk)

 Biologie (bi)

 Wiskunde A of Wiskunde B (wi A/wi B)*

 Natuurkunde of Aardrijkskunde of Natuur, Leven en 
Technologie (na/ak/nl&t)



Natuur en Gezondheid
Is dit jouw profiel?

Interesse Vaardigheden

 Planten

 Voeding

 Dieren

 Hoe functioneert het menselijke lichaam

 Waterbeheer

 Sport

 Onderzoek doen

 Hoe ontstaan dingen

 Hoe werken dingen

 Onderzoeken

 Analyseren

 Zorgzaam

 Nieuwsgierig

 Nauwkeurig

 Ondernemend

Voorbeeld Beroepen

 Dierenarts

 Apotheker

 Bioloog

 Laborant

 Forensisch onderzoeker

 Sportbegeleider

 Agrarisch ondernemer

 Diëtist

 Fysiotherapeut



Natuur en Techniek
B Profiel specifieke vakken

Havo Atheneum

 Wiskunde B (wi B)

 Natuurkunde (na)

 Scheikunde (sk)

 Biologie of Natuur, Leven en Technologie (bi/nl&t)

 Wiskunde B (wi B)

 Natuurkunde (na)

 Scheikunde (sk)

 Biologie of Natuur, Leven en Technologie (bi/nl&t)

Gymnasium

 Wiskunde B (wi B)

 Natuurkunde (na)

 Scheikunde (sk)

 Biologie of Natuur, Leven en Technologie (bi/nl&t)



Natuur en Techniek
Is dit jouw profiel?

Interesse Vaardigheden

 Ontwerpen

 Construeren

 Materialen

 Techniek

 Heelal

 Auto’s

 Apparaten

 Vernieuwing

 Duurzaamheid

 Praktisch

 Technisch

 Creatief

 Handig

 Oplossingsgericht

 Rekenkundig

 Ruimtelijke inzicht

 Logisch kunnen denken

Voorbeeld Beroepen

 Architect

 Civiel ingenieur

 Werktuigbouwkundige

 IT-beheerder

 Data analist / scientist

 Biomedisch technoloog

 Fysicus



C Vrij deel

 Ieder profiel eigen keuzemogelijkheden

 4 vakken in het profiel geven toegang tot vervolgonderwijs

 Keuze bij het vrije deel: verbreding of verdieping



C Vrij deel (1 vak) Havo

Cultuur en
Maatschappij

Economie en
Maatschappij

Natuur en
Gezondheid

Natuur en Techniek

Du

Sp

ak

wi A

bi

ec

bsm

kubv

Du

Sp

ak

bi

be

bsm

kubv

Du

Sp

ak

gs

na

Nl&T (niet samen met bsm)

ec

be

bsm (niet samen met nl&t)

kubv

Du

Sp

ak

bi

Nl&T (niet samen met bsm)

ec

be

bsm (niet samen met nl&t)

kubv



Een extra vak in de vrije ruimte?
Ambitie

Het is mogelijk een extra vak in de vrije ruimte te volgen. Het vak wordt niet ingeroosterd en vergt 
veel zelfstandigheid van de leerling. 

Bespreek de mogelijkheden met de decaan.



Doorstromen | aansluiting HBO / WO
Wat zijn de mogelijkheden?

Richting Benodigde profiel/vakken

 Sociaal/agogisch

 Kunst en cultuur

 Onderwijs/pedagogisch

 Recht en bestuur

 Economisch

 Gezondheid

 Landbouw/laboratorium

 Techniek

 Alle profielen

 Alle profielen

 Alle profielen (pabo met Havo aanvullende eisen)

 Alle profielen

 EM (heb je een ander profiel iig de vakken wi/ec/2e mvt zijn van belang)

 Alle profielen (HBO: bi en WO: na)

 NG (NT bi)

 NT (NG wi B + na)



Vragen? 

Decaan Bianca Nederhoed. 

b.nederhoed@paxchristicollege.nl

Extra informatie? 

1. paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net (keuzegidsonline.nl)

2. Tweede fase boekje

3. Studiekeuze123.nl

4. LC data test (leerlingen hebben toegangscode)

5. Youchooz.nl (specifiek voor: zorg, welzijn en sport)

6. Deze presentatie komt eind van de week op onze site te staan

mailto:b.nederhoed@paxchristicollege.nl


Doel avond terugkoppelen
5. Afsluiting


