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Programma

• Wat moet de leerling weten?

• Hoe zitten de profielen in elkaar?

• Maatwerk

• Welke interessegebieden kun je kiezen met een 
profiel?



Profielkeuze - Wat moet je weten?

• Jezelf

• Profielen / vakken

• Na vwo



Jezelf ‘Wie wil je zijn’?

• Persoonlijkheid

• Capaciteiten en vaardigheden

• Interesses



Methode Qompas Profielkeuze

Leerlingen hebben allemaal toegang

tot Qompas profielkeuze. Als zij de

methode hebben doorlopen ontstaat 

er een Loopbaandossier.

Heel interessant om met elkaar te

bekijken en bespreken.



Opbouw van een profiel

• Gemeenschappelijk deel - verplichte vakken

• Profielvakken – verplicht in profiel

én Profielkeuzevak(ken) – totaal 4 vakken 

• Vrij deel - 1 vak

• Eventueel extra vak – alleen via Maatwerk



Gemeenschappelijk deel

• Nederlands

• Engels

• Atheneum: Frans óf Duits

Gymnasium: Grieks (gtc) óf Latijn (ltc)

• Natuurwetenschappelijk Onderwijs (NWO N-profiel)

• Cultuurwetenschappelijk Onderwijs (CWO M-profiel)

• Maatschappijleer

• Godsdienst

• Profielwerkstuk (PWS)

• Cultureel kunstzinnige vorming (CKV – Atheneum)

• Lichamelijke Opvoeding



Profielvakken (verplicht)

 

 

 

 

 

 

 

 

NATUUR 

EN 

TECHNIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATUUR  
EN 

GEZONDHEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE 
EN 

MAATSCHAPPIJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CULTUUR  

EN 
MAATSCHAPPIJ 

 

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

wiskunde A óf B

scheikunde

biologie

wiskunde A óf B

geschiedenis

economie

wiskunde C

geschiedenis

maatschappij-
wetenschappen



Profielkeuzevakken (kies één vak)
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biologie

informatica

natuur, leven 
en technologie

aardrijkskunde

natuurkunde

natuur, leven en 
technologie

Frans

Duits

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

Maatschappij-

wetenschappen

Frans

Duits

(Grieks)

(Latijn)

art & design



Vrije deel (kies één vak)

glf = geloof, leven en
filosofie 
maw = maatschappij-
wetenschappen 
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glf

(Grieks)

(Latijn)

biologie

natuur, leven en 

technologie

economie

informatica

art & design

glf

(Grieks)

(Latijn)

aardrijkskunde

natuurkunde

natuur, leven en 

technologie

Frans

Duits

economie

informatica

art & design

glf

(Grieks)

(Latijn)

Frans

Duits

aardrijkskunde

bedrijfseconomie

maatschappijwe-

tenschappen

Informatica

art & design

glf

(Grieks)

(Latijn)

Frans

Duits

aardrijkskunde

art & design



‘Nieuwe vakken’ 

• Informatica (N-profiel + EM-profiel)

• Art & design

• Maatschappijwetenschappen (M-profiel)

• Bedrijfseconomie (EM-profiel)

• Geloof, Leven en Filosofie

• Natuur, Leven en Technologie (N-profiel)

• Bewegen, Sport en Maatschappij 

(alleen als extra vak in Maatwerk)

extra uitleg: zie informatieboekje





Maatwerk – individuele ontwikkeling

Maatwerk is bedoeld voor leerlingen die:

• één of meer extra vakken willen volgen.

• in één of meerdere vakken versneld of verhoogd examen willen doen.

• meer tijd nodig hebben voor een specifiek vak met achterstand.

• tijd nodig hebben voor hun topsport of iets anders zoals eigen bedrijf of muziek.

• tijd nodig hebben voor hun taken bij de musical of ander project op school.

• vanwege ziekte of andere persoonlijke kenmerken roosteraanpassingen nodig 
hebben.

• een programma of masterclass volgen op hbo of universiteit.



Maatwerk - voorwaarden

De voorwaarden om deel te nemen zijn:

• Dat de leerling maximaal één onvoldoende heeft en voldoet aan de 
overgangsnormen.

• Bovendien is er een beperkte absentie/ te laatmelding voor de leerling.

• Maatwerk kan bij wijzigingen in bovenstaande zaken worden gepauzeerd of 
stopgezet door de Maatwerkcoördinator in samenspraak met mentor, 
vakdocent en afdelingsleider.



Aanvullingen Maatwerk

Let op:

• Het rooster kan een knelpunt zijn bij het inroosteren 
van extra vakken!

• Wanneer een leerling een extra vak wil kiezen in het 
vrije deel, kan dit alleen via Maatwerk.



Natuur & Techniek

Beta

Technologie

Bouwen

Ontwerpen

Be(rekenen)

extra uitleg: zie informatieboekje of

www.studiekeuze123.nl



Natuur & Gezondheid

Onderzoeken

Medisch

Milieu

Natuur

Omgeving

extra uitleg: zie informatieboekje of

www.studiekeuze123.nl



Economie & Maatschappij

Business

Organiseren

Adviseren

Management

Ondernemen

Financiën

extra uitleg: zie informatieboekje of

www.studiekeuze123.nl



Cultuur & Maatschappij

Artistiek/Creatief
Maatschappelijk
Sociaal
Communicatie
Taal
Cultuur
Onderwijs
Recht

extra uitleg: zie informatieboekje of

www.studiekeuze123.nl



Doorstroomeisen Hoger Onderwijs

Welke studies kun je met een profiel kiezen? Ga 
naar..
www.studiekeuze123.nl/opleidingen

Welk profiel heb je nodig bij een bepaalde studie? 
Ga naar.. 
www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar studie

óf naar het informatieboekje

Check altijd welke studies met een bepaald profiel gekozen kunnen 
worden. Dit voorkomt latere teleurstelling!



Overzicht profielkeuze 3vwo 2021

datum informatie voor wie

week 4 Filmpje met informatie over de 

profielkeuze 

ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen

week 5 Voorlichting docenten over hun 

vak in de bovenbouw

leerlingen

9 februari 2021 Online vakkencarrousel (nieuwe 

vakken)

leerlingen

9 februari 2021 Voorlopige profielkeuze van de 

leerling o.l.v. de mentor

leerlingen

Week 7 Invullen adviezen vakdocenten ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen

week 10 Eventueel gesprek met 

vakdocent(en)

ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen

week 11 Leerlingenbesprekingen mentor en docenten

week 12 Eventueel gesprek met de mentor ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen

25 maart 2021 Inleveren definitieve profielkeuze ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen



Naar de bovenbouw

Kies wat bij JOU past!

Kijk ook goed naar de adviezen die 

door de docenten gegeven zijn.





Voor vragen kunt u in eerste instantie een e-mail sturen naar: 
Janny van Meenen j.vanmeenen@clv.nl

Daarna kunnen wij eventueel kijken of telefonisch contact of 
Teams een beter medium is.

Leerlingen met vragen kunnen de decaan een bericht via Magister 
sturen of spreken via Teams.

mailto:j.vanmeenen@clv.nl

