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Wat gunnen wij de leerling binnen het profiel

• 1 Plezier in leren

• 2 Competenties ontwikkelen

• 3 Eigen interesses volgen

▪ 4 Persoonlijke ontwikkeling



Voorlopige 
en definitieve 
profielkeuze

Profielkeuzetraject

Mentor begeleidt 
de leerlingen in de 
mentorlessen

Dedecaan.net

Proeflessen 
(filosofie, Spaans 
en voorlichting vakken 
bovenbouw)

Profieldag
(excursie en 
workshops 
op school)



Hoe maak ik de juiste keuze?

Het kan lastig zijn om een juiste keuze te maken als je nog niet 
precies weet wat je wilt of niet goed weet waar je uit kunt kiezen. 
Maar heel veel dingen weet je wél al van jezelf. Bijvoorbeeld dat je 
heel geduldig en geconcentreerd kunt zijn en al als kleuter goed 
was in puzzels van 1000 stukjes, of dat je liever in het bos was om 
te kijken hoe de mierenhoop in elkaar zat. Je weet of je graag met 
mensen omgaat en liever niet alleen werkt. Dat vrienden jou altijd 
om advies vragen en het hen helpt als je met ze spreekt omdat jij 
altijd precies ziet waar het misgaat, of dat je in de groep stellingen 
helder kunt verdedigen met de juiste argumenten.

Kortom, jij bent wie je bent en dat zal een profielkeuze niet 
veranderen. Het zal je juist dichterbij de persoon brengen waarin 
jij je zal ontwikkelen. Ook als je een ‘verkeerde’ keuze maakt.



▪ Kies de vakken waar je blij van wordt

▪ Kies de vakken waar je goed in bent

▪ Wees eerlijk naar jezelf

▪ Kijk naar jouw talenten

▪ Hoe zie jij jezelf in de toekomst

▪ Ga voor jouw passie ook als je er hard voor moet werken

▪ Praat met anderen 

▪ Bekijk de ingangseisen van de studies waarin je 
geïnteresseerd bent

Wel doen!



▪ Stress krijgen omdat je denkt dat alleen deze keuze 
jouw leven zal bepalen 

▪ Kiezen vanwege vrienden

▪ Kiezen vanwege docenten

▪ Kiezen wat sociaal wenselijk is

▪ Alle opties open houden omdat je niet kunt kiezen

Niet doen!



▪ 1. Cultuur en Maatschappij (C&M)

▪ 2. Economie en Maatschappij (E&M)

▪ 3. Natuur en Gezondheid (N&G)

▪ 4. Natuur en Techniek (N&T)

Vier profielen
1. C&M 2. E&M

3. N&G 4. N&T



Gemeenschappelijk 
deel klas 4

▪ Nederlands

▪ Engels

▪ 2 Klassieke talen (Latijn en Grieks)

▪ Lichamelijke opvoeding



Gemeenschappelijk 
deel klas 5

▪ Nederlands

▪ Engels

▪ 1 klassieke taal

▪ Maatschappijleer en Profielwerkstuk 
(combinatiecijfer)

▪ Lichamelijke opvoeding



Profielvakken 
(verplicht)

Maatschappijvak
(verplicht 1 vak)

Cultuurvak
(verplicht 1 vak)

Vrije deel
(verplicht 3)

Eventueel extra vak

Cultuur & Maatschappij



Profielvakken 
(verplicht)

Profielkeuzevak
(verplicht 1 vak)

Vrije deel (verplicht 3) Eventueel extra vak

Economie & Maatschappij



Profielvakken 
(verplicht)

Profielkeuzevak
(verplicht 1 vak)

Vrije deel (verplicht 3) Eventueel extra vak

Natuur & Gezondheid



Profielvakken 
(verplicht)

Profielkeuzevak
(verplicht 1 vak)

Vrije deel (verplicht 3) Eventueel extra vak

Natuur & Techniek



Vier keer wiskunde

A B C D

vragen in context, 
verhalende sommen, 

kansrekening, statistiek, 
algebra. C&M, E&M en 

N&G

abstracte wiskunde, 
rekenen met functies. 

Inzicht belangrijk! 
Verplicht bij N&T

logica, logisch redeneren, 
perspectief tekenen. In 4e

klas is wisk A = wisk C.Pas
in de 5e klas optie wisk.C

C&M

kansrekening, statistiek, 
ruimtemeetkunde, 

differentiaal vergelijkingen. 
Extra aanbod voor N&T

WISKUNDE A WISKUNDE B WISKUNDE C WISKUNDE D



Kortom wiskunde

• 1 Wiskunde is een kernvak (niet lager dan gemiddeld 5 op 
het eindexamen)

• 2 Kies de wiskunde die het best bij je past.

• 3 Neem het advies van de docent wiskunde serieus!

▪ 4 Kijk naar de ingangseisen van de studie die je leuk lijkt.



▪ Latijn én Grieks t/m klas 4 (klas 5 minimaal één klassieke taal)

▪ Engels C.A.E. t/m klas 4. Na klas 4 keuze C.A.E. of C.P.E.

▪ Tweede moderne vreemde taal NG+NT t/m klas 4 en CM+EM 
t/m klas 5

▪ NLT alleen met natuurkunde en in N-profiel

▪ Wiskunde D alleen met wiskunde B

▪ Extra vak valt altijd samen met ander vak (is dubbelcluster) en 
is altijd in overleg met mevrouw Sol.

▪ Je hebt uiteindelijk 12 vakken (zonder dubbelcluster)

De schoolverplichtingen



▪ Studies hanteren verschillende ingangseisen

▪ Kijk goed welk profiel aansluit op welke studie. 
Oriënteer je ook als je nog niet weet wat je 
wilt studeren!

▪ www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

Toelatingseisen studie

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


▪ Januari start profielkeuze in mentorles met opdrachten 
DeDecaan.net

▪ Donderdag 19 januari proeflessen 

▪ Vrijdag 20 januari profieldag

▪ Eind februari voorlopige keuze

▪ Maart gesprekken met mentoren en docenten

▪ April definitieve profielkeuze

Data



Vragen?



Wie zit waar

▪ Klas 3A lokaal 47 dhr. T. van Goolen

▪ Klas 3B lokaal 44 dhr. S. Zoon

▪ Klas 3C lokaal 43 dhr. R. Vialard

▪ Klas 3D lokaal 41 dhr. M. de Jong

▪ Klas 3E lokaal 40 dhr. C. Blommesteijn




