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Keuzeproces
• Fase 1 - Je hebt nog geen idee welk profiel er gekozen moet 

worden. 
• Fase 2 - Je hebt enig idee welke richting je op wil. 
• Fase 3 - Je weet ongeveer welk profiel je wil kiezen, maar de 

invulling is nog onduidelijk. 
• Fase 4 - Je weet welk profiel je wil kiezen, maar twijfelt nog 

tussen twee keuzevakken. 
• Fase 5 - Je bent er helemaal uit welk profiel inclusief 

keuzevakken je wil kiezen. 



Profielen
gemeenschappelijk deel

profiel 
cultuur & maatschappij

profiel 
economie & maatschappij

profiel 
natuur & gezondheid

profiel 
natuur & techniek

vrij deel



Profielen

• Nederlands 
• Engels 
• Maatschappijleer 
• Lichamelijke opvoeding 
• Culturele Kunstzinnige Vorming 
• Rekenvaardigheden 
• Profielwerkstuk 
• Levensbeschouwing 
• Oriëntatie op Vervolgonderwijs 
• Keuzewerktijd 
• Mentoruur

Het gemeenschappelijke deel



Profielen
Het profieldeel en het vrije deel

Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij



Belangrijke opmerkingen

• Praat met uw kind over de profielkeuze; 
• Baseer de keuze op informatie, niet op ‘van horen zeggen’; 
• Laat uw kind alleen een extra vak kiezen als hij of zij er echt 

goed voor staat en er een goede reden voor heeft; 
• Heeft uw kind ambities om naar VWO te gaan?  

-> vereisten:  
• een extra vak; 
• zorg dat er extra vreemde taal in het pakket zit (frans of 

duits); 
• zorg dat er wiskunde in het pakket zit;



Belangrijke opmerkingen

• Twijfelt uw kind tussen twee vakken? Laat uw kind een 
‘meelooples’ volgen in de bovenbouw; 

• Wees heel bewust van de soort wiskunde -> kijk op de 
wiskundewijzer; 

• Laat uw kind geen vakken kiezen waar hij of zij een nee-advies 
voor heeft; 

• Let op de combinaties vakken; 
• Kijk samen naar de doorstroommogelijkheden naar het HBO (zie 

leerlingenplein en www.studiekeuze123.nl). 
• https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 

Bovenal: laat uw kind vooral het profiel kiezen waarmee hij of zij 
met plezier de havo zal afronden!

http://www.studiekeuze123.nl
https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie


Wat nou als…
• Uw kind tóch een vak kiest 

tegen een nee-advies in? 
• Uw kind het verkeerde 

profiel gekozen heeft en 
volgend jaar nog wil 
switchen? 

• Uw kind Wiskunde B heeft 
gekozen en naar Wiskunde 
A toe wil?



Belangrijke data

• 29 januari - voorlopige adviezen zijn gegeven; 
• 6 t/m 9 februari - week van de profielkeuze; 
• 20 & 22 februari - tafeltjesavond;  

-> gebruik deze avond vooral om met vakdocenten te praten 
over adviezen 

• 9 maart - inleveren voorlopige profielkeuze; 
• 3 april - definitieve adviezen worden gegeven; 
• 18 mei - inleveren definitieve profielkeuze.



Veel succes!


