
Voorlichtingsbijeenkomst 
ouders profielkeuze 3hv

Loopbaanoriëntatie en begeleiding, best belangrijk bij een leven lang 
leren



Inhoud presentatie voorlichting over de 
profielen: 
• Voorstellen decanen
• De verschillende profielen in het kort
• De vakken die bij de profielen zitten en gekozen kunnen worden. 
• Profielkeuze in het overgangsbeleid
• Belangrijke data/keuzetraject in 3e klas
• Hoe te kiezen
• Wat kunt u als ouders doen?
• Waar kunt u met vragen terecht? 



Welkom + voorstellen

Decaan Havo: Joël de Bruijne

Decaan Vwo: Michiel Baars

Onze doelstelling:

Begeleiden van leerlingen bij een 
verantwoorde keuze van hun 
vervolgtraject



De verschillende profielen in het kort

• Maatschappijstroom:
• Cultuur en Maatschappij (C&M)
• Economie en Maatschappij (E&M)

• Natuurstroom:
• Natuur en Gezondheid (N&G)
• Natuur en Techniek (N&T)

• Een dubbel profiel is mogelijk



Cultuur en Maatschappij

• Richting: 
• Communicatie
• Toerisme
• Hulpverlening
• Onderwijs

• Beroepen:
• Leraar
• Maatschappelijk werker
• Personeelswerker
• journalist

https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA

https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA


Economie & Maatschappij

• Richting: 
• Bedrijfsleven
• Commercie
• Economie 
• Administratie 

• Beroepen: 
• Bedrijfseconoom;
• Makelaar
• Accountant 
• administrateur

https://www.youtube.com/watch?v=4TYOPUuxCJ8

https://www.youtube.com/watch?v=4TYOPUuxCJ8


Natuur & Gezondheid

• Richting: 
• Gezondheid 
• Milieu 
• Chemie 
• Planten en dieren

• Beroepen: 
• Fysiotherapeut 
• Verpleegkundige
• Arts
• Diëtist 
• Laboratoriummedewerker

https://www.youtube.com/watch?v=mAorQBPY8K0&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=mAorQBPY8K0&t=3s


Natuur & Techniek

• Richting: 
• Onderzoeken en testen 
• Techniek
• Analyseren 
• Ontwerpen

• Beroepen: 
• Bouwkundige
• Werktuigbouwkundige 
• Milieutechnoloog
• Scheikundig ingenieur 

https://www.youtube.com/watch?v=FkvvUiiV_I4

https://www.youtube.com/watch?v=FkvvUiiV_I4


Opbouw van een profiel

• Gemeenschappelijke vakken  voor alle profielen gelijk
• Profielkeuzevakken  vakken die bij een bepaald profiel horen
• Vrije keuze vakken  vrij te kiezen (niet alle vakken zijn te 

combineren met alle profielen).



Gemeenschappelijke vakken

• Havo: 
• Nederlands
• Engels
• Rekenen
• Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
• Lichamelijke Opvoeding
• Maatschappijleer

• Vwo twee extra gemeenschappelijke vakken: 
• 2e MVT: Duits of Frans
• Een vorm van wiskunde: A of B



profielvakken

• Bij ieder profiel horen verplichte vakken. 
• NT: bio, nat, sch, wi-b
• NG: bio, sch, wi (a of b)
• EM: eco, gesch, wi (a of b)
• CM: gesch (op vwo ook wis a of b)

• Profielkeuzevakken: 
• NT: geen
• NG: ak of na
• EM: ak, du  of fr
• CM: du, fa, drama, ak, eco



Profielkeuzevakken
Voor de Havo: 

Voor de vwo: 
Op vwo moet iedereen in 
ieder geval één moderne 
vreemde taal (dus of 
duits of frans) en één 
wiskunde dus of a of b)

https://asgvo-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/
m_baars_mlf_asg_nl/EULu4qqKH7hL
kHE1LX3exj4BZGiIwBt97feLkB7II-
PRIg

https://asgvo-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/
m_baars_mlf_asg_nl/EcIuFtFtsWRK
mw66CyxuE6QBbWZTfMB1LwvOVE
LQi9XnyA

https://asgvo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_baars_mlf_asg_nl/EULu4qqKH7hLkHE1LX3exj4BZGiIwBt97feLkB7II-PRIg
https://asgvo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_baars_mlf_asg_nl/EcIuFtFtsWRKmw66CyxuE6QBbWZTfMB1LwvOVELQi9XnyA


Vrije keuzevakken per profiel: 

C&M E&M N&G N&T

Let op, je kunt dus niet in alle profielen uit de zelfde vakken kiezen. 
Geen biologie, natuur of scheikunde bij de maatschappijprofielen Geen ak samen met natuurkunde



Profielkeuze in het overgangsbeleid

• Revisievergadering kan het kiezen van een bepaald profiel verbieden
• Keuze wiskunde A/ Wiskunde B afhankelijk van:

HAVO
ADVIES Beoordeling
Geen wiskunde in profiel (mag als extra vak) Leerlingen die voortdurend onvoldoendes halen
Wiskunde A 50% VOLDOENDE OF HOGER (LET OP KERNVAKKEN!)
Wiskunde B 70% VOLDOENDE ÉN H6+H7+H8+H10 VOLDOENDE

VWO
ADVIES Beoordeling
Wiskunde A GEEN EISEN
Wiskunde B 70% VOLDOENDE ÉN H5+H6+H7+H8 VOLDOENDE



Keuzetraject in 3e klas
• Voorlichting decaan in de klas MLF week 1 

(eind december)
• Ouderavond profielkeuze (door decaan) 20 januari
• Mentorlessen over profielen en profielkeuze januari februari 
• Introductie (nieuwe) vakken in bovenbouw januari februari
• Mentorgesprekken over profielkeuze dec/jan/feb
• Voorlopige profielkeuze 1 t/m 5 feb
• Definitieve profielkeuze 02 maart
• Bevestiging profielkeuze door ouders met mentor 02 maart



Profielkeuze zelf invoeren via Zermelo

• Wordt gezamenlijk gedaan onder supervisie van decaan/mentor in 
eerste week van februari



Profiel kiezen

• Do’s
• Waar ben ik goed in?
• Wat vind ik leuk of interessant?
• Wat wil ik later worden?
• Wat heb ik daarvoor nodig? 

• Don’ts:
• Wat doen mijn vrienden? 
• Waar heb ik het minste werk aan?



Wat kunt u als ouder doen?

1. Stel u op als coach → ga een gesprek aan en vraag wat uw kind van u 
verwacht: "Je moet jouw profiel gaan kiezen; dat houdt mij ook bezig. Ik 
zou je er graag mee helpen. Wat verwacht je van mij?”

2. Geef uw zoon/dochter de ruimte → stel u open, luister actief en stel 
vragen. Probeer uw visie, advies en oordeel achterwege te laten: "Welke 
studie wil je gaan kiezen later? Kun je me vertellen waarom je dit wilt?”

3. Vraag door → haak in op wat uw kind zegt: "Je zegt dat je ICT interessant 
vindt. Heb je er al meer informatie over opgezocht?

Tips voor wat u als ouder kunt doen op www.studiekeuze123.nl

http://www.studiekeuze123.nl/


Extra informatie

• Studiekeuze123.nl
• Icares.nl
• KeuzeWeb.nl
• Keuzegids 
• Websites van hogescholen en universiteiten 
• Directe omgeving 
• Mentor
• Decaan  



Vragen? 



Voorlichtingsfilmpjes over de profielen HU

• Zoek op youtube met trefwoorden: Hogeschool Utrecht profiel kiezen
• C&M: https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA
• E&M: https://www.youtube.com/watch?v=4TYOPUuxCJ8
• N&G: https://www.youtube.com/watch?v=mAorQBPY8K0&t=3s
• N&T: https://www.youtube.com/watch?v=FkvvUiiV_I4

https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA
https://www.youtube.com/watch?v=4TYOPUuxCJ8
https://www.youtube.com/watch?v=mAorQBPY8K0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=FkvvUiiV_I4
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