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Programma informatieavond profielkeuze
● informatie over keuzebegeleiding

19.30 – 20.00 uur

●
●
●
●

20.00 – 20.20 uur
20.20 – 20.30 uur
20.30 – 20.45 uur
20.45 – 21.00 uur

uitleg wiskunde A,B,C,D
uitleg CKV regulier of klassiek
uitleg O&O en informatica
uitleg TTO bovenbouw en IB

● deze presentatie komt op het Oranjeplein onder leerlingen of ouders
→documenten

Keuzebegeleiding in (t)vwo-3
● het stappenplan doorlopen in Qompas Profielkeuze
● de vakadviezen over keuzevakken staan in magister
● de vakkenvoorlichting in de lessen en/of op de site GL
● het vakkenboekje op de sites (Qompas en Goese Lyceum)
● voorlichting door bovenbouwleerlingen in de (online) les

● pakketkeuze zelf invoeren in Zermelo: de instructie wordt deze week
verstuurd, vakkenpakket invoeren uiterlijk 6 maart
● keuzecheck-gesprekken: met de decaan tussen 7 maart en begin april
● half april: ondertekening vakkenpakket voor akkoord

De vier profielen
Op het keuzeformulier staan vier kolommen. Van links naar rechts
betreft het de vier profielen met elk een eigen kleur:
● NT

Natuur en Techniek

● NG

Natuur en Gezondheid

● EM

Economie en Maatschappij

● CM

Cultuur en Maatschappij

De vier profielen

– verschillende formulieren

De vier profielen - formulier achterkant

Elk profiel: drie delen
● gemeenschappelijk deel
● profieldeel
● vrije deel

De studielast, verdeeld over de drie jaren in de bovenbouw, is gemiddeld totaal
ongeveer 4800 klokuren. Deze worden ook wel studielasturen (slu’s)
genoemd. Hierin zitten zowel de lessen als de toetsen en het huiswerk.

Keuzeformulier, gemeenschappelijk deel
Het gemeenschappelijk deel is voor álle profielen gelijk en heeft de volgende

vakken:
●
●
●
●
●
●
●

Nederlands
Engels
Maatschappijleer,
Lichamelijk Opvoeding
Culturele, kunstzinnige Vorming; ckv regulier of klassiek*
Duits of Frans op vwo
Grieks of Latijn i.p.v. Duits of Frans op Gymnasium

* verdere uitleg aansluitend om 20.10 uur

Keuzeformulier, gemeenschappelijk deel
Het gemeenschappelijk deel en examens:
● Je doet centraal eindexamen in Nederlands en Engels.
● Je doet schoolexamens in maatschappijleer CKV en LO.
● Kies je vwo (tweetalig of regulier)? Doe je centraal
eindexamen in de tweede moderne vreemde taal.

● Kies je gymnasium? Doe je centraal eindexamen in een
klassieke taal (Grieks of Latijn).

Keuzeformulier, profieldeel
In het profieldeel vind je de vakken die horen bij het profiel:
● Afhankelijk van het profiel zijn er meer (NT) of minder (CM)
profielvakken verplicht.
● Afhankelijk van het profiel zijn er dus meer(CM) of minder (NT)
profielvakken die je zelf mag kiezen.
● In elk profiel kom je in totaal op vier vakken in het profieldeel.
● Je doet eindexamen in alle vier profielvakken

De vier profielen en wiskunde
● NT

Natuur en Techniek

verplicht wis b*

● NG

Natuur en Gezondheid

keuze uit wis a of b*

● EM

Economie en Maatschappij

keuze uit wis a of b

● CM

Cultuur en Maatschappij

keuze uit wis a of c

*wis d: kan alleen samen met wi b gekozen worden (NG/NT)
Verdere uitleg om 20.20 uur

Keuzeformulier, vrije deel
In het vrije deel vind je de vakken die niet horen bij het profiel:
● Je mag één vak in het vrije deel kiezen.
● Je mag alleen vakken kiezen in de kolom van het gekozen
profiel.
● ‘Vrije’ deel betekent los van het gekozen profiel.
● Vrij maar niet vrijblijvend want ook het vak in het vrije deel is
een eindexamenvak.

Combinatiecijfer
Dit cijfer is opgebouwd uit 4 schoolexamenvakken voor (t)vwo en 3
schoolexamenvakken voor (t)gymnasium. Het gemiddelde van deze afgeronde
cijfers is het combinatiecijfer:
● anw: algemene natuurwetenschappen in vwo 4
● ckv: culturele en kunstzinnige vorming in vwo 4-5(-6) in drie varianten;
ckv-K is op het gymnasium geen onderdeel van het combinatiecijfer
● mij-leer: maatschappij-leer in vwo 4
● pws: profielwerkstuk in vwo 5-6
● voor elk van de onderdelen moet ten minste een 3,5 worden behaald,
afgerond een 4. Compenseren is daardoor (beperkt) mogelijk.

De opbouw van je examencijferlijst
Uit deze onderdelen wordt de eindcijferlijst opgebouwd:
● het gemeenschappelijk deel:
3 examenvakken
● het profieldeel:
4 examenvakken
● het vrije deel:
1 examenvak
● + het combinatiecijfer
_1_ ‘examenvak’
TOTAAL aantal examencijfers 9
Wanneer een vak op het keuzeformulier in verschillende delen (bijv. in zowel
het profieldeel als het vrije deel) voorkomt, gaat het om hetzelfde vak.
Je kunt dus nooit een vak twee keer kiezen, hoe leuk je het ook vindt!

Nieuwe vakken
● CKV: culturele en kunstzinnige vorming (verplicht vak) bestaat in 3 variaties:
1 regulier
2 klassiek, verplicht voor gymnasiasten, keuze voor vwo
3 Engelstalig, verplicht voor tvwo (zonder gymnasium)
●

beco: bedrijfseconomie, los van economie

●

informatica: kan ook in combinatie met O&O

●

Ook voor instromers, d.w.z. zonder technasium in de onderbouw:
O&O: onderzoek en ontwerpen (Technasium, ook bij EM!)
Eventueel: Cambridge Exams: Advanced + Proficiency voor vwo en tto
Verdere uitleg informatica en O&O om 20.30 uur

Inhoud vakken
● voorlichting docenten van keuzevakken d.m.v.
vakkenpresentaties en of -filmpjes te vinden op de site van school
● vakkenboekje voor uitgebreide toelichting van de keuzevakken, boekje is te
vinden in stap 4 van Qompas Profielkeuze en op de schoolsite
● bovenbouwleerlingen hebben bij sommige vakken verteld
(fysiek of online) over hoe zij de keuze voor hun vakkenpakket
hebben gemaakt en over hun ervaringen ermee in de bovenbouw.

Inhoud vakken
Het vakkenboekje is te vinden in
Stap 4 van Qompas Profielkeuze en
binnenkort ook op de site onder
Decanaat (na inloggen op het
Oranjeplein)

Tweetalig vwo: vakken in het Engels:
● CKV-Engelstalig (maar: tweetalig gymnasium, dan
verplicht CKV-klassieke variant in het Nederlands als
onderdeel van de klassieke taal!)
● IB-English (naast het reguliere Engels)
● PE:physical education (LO)
● Social studies (maatschappijleer)
● kan worden gecombineerd met gymnasium of technasium
Mw. Pserhof heeft de TTO leerlingen in december uitleg gegeven.
Voor ouders geeft ze om 20.45 uur uitleg over TTO en IB

Gymnasium
Grieks (GTC) of Latijn (LTC) in:
● gemeenschappelijk deel (i.p.v. Duits of Frans op vwo)
● eventueel de andere klassieke taal in het vrije deel

● CKV: klassieke variant is verplicht, ook bij TTO
leerlingen die
CKV Engelstalig volgen
● CKV klassieke variant maakt géén deel uit van het combinatiecijfer
maar is een examenonderdeel van de klassieke taal
●

kan worden gecombineerd met TTO

Technasium
Het examenvak heet ‘Onderzoek en Ontwerpen’, O&O
●

mogelijk met een natuur-profiel (NG of NT)

●

mogelijk met het profiel EM

●

nieuwe instroom mogelijk; niet gevolgd in de onderbouw
maar ermee starten in de bovenbouw

●

erkend profielkeuzevak (examenvak)

●

kan worden gecombineerd met TTO

Mw. Robijn geeft om 20.30 uur uitleg over O&O / informatica

Pakketkeuzeformulieren
Er zijn vier verschillende formulieren en elk formulier heeft eigen
keuzemogelijkheden:
●
●
●
●

vwo
vwo tweetalig
gymnasium
gymnasium tweetalig

Alle formulieren (ook van havo) zijn te vinden op de site van school:
https://inloggen.pontes.nl/Oranjeplein/Voor-leerlingen/Documenten

Doorstroomeisen hoger onderwijs
De doorstroomeisen VWO-WO en /of die van VWO-HBO zijn te vinden in
Qompas Profielkeuze:

➢ tabblad ‘Informatie zoeken’
➢ tabblad ‘Studies’

Beide lijsten staan bovenaan de pagina.
Of klik op onderstaande link(s):
http://content.qompas.nl/media/1138/vooropleidingseisen-hbo.pdf
http://content.qompas.nl/media/1139/vooropleidingseisen-wo.pdf

LOB: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
LOB in de bovenbouw is gericht op de keuze van de vervolgstudie.

Er staat een aantal filmpjes van studenten op de schoolsite. De studenten vertellen
over hún keuze voor het vakkenpakket en hun zoektocht naar de juiste studie. Ook
interessant voor profielkiezers!
● beroepen-/studievoorlichtingsmiddag in november klas 4
● open dagen
● meeloopdagen
● proefstuderen, masterclasses, enz

Hoe kies je een goed vakkenpakket?
Met je hoofd en met je hart:
● wat vind ik leuk?
● waar ben ik goed in?
● wat heb ik nodig voor mijn studie –en toekomstplannen?
● laat je op de site inspireren door docenten en studenten: log eerst in op het
Oranjeplein, ga dan naar tabblad leerlingen. Onderaan bij Decanaat staan
presentaties van vakken en studies.

Fysieke /online profielkeuze
Het profielkeuzetraject kent fysieke en online onderdelen:
● fysieke voorlichting over de keuzevakken door docenten tijdens de lessen
● online als presentatie op de site: na inloggen op Oranjeplein, voor leerlingen,
Decanaat, filmpjes vakken)

● fysieke ‘speeddate’ met oud-leerlingen, verplaatst naar vrijdag18 maart as.
Uitnodiging volgt, geen inschrijving vooraf nodig.
● online voorlichting over studies door studenten via filmpjes (site)
● online voorlichting over beroepen door ouders van verschillende scholen op 8
maart as. (Inschrijving via Eduskoel kon tot 7 februari)

Online profielkeuze, extra onderdelen en interessante sites !
● uitleg beroepen onder tabblad in Qompas Profielkeuze
● online profielkeuzemagazine van de HZ inclusief extra profielkeuzetest:
www.hz.nl/profielkeuzemagazine
www.hz.nl/profielkeuzetest
Op woensdag 16 februari organiseert de HZ tussen 16.00 en 17.00 uur een
online meet en greet waarin HZ-studenten hun ervaringen delen over het kiezen
van een profiel www.hz.nl/profielkiezen
● site www.vraaghetdestudent.nl
● online presentaties van andere opleidingen bijv. Universiteit van Tilburg:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/informatie-voormiddelbarescholen/profielkeuze?utm_source=marketingcloud&utm_medium=email&utm_campaign=D
N2020-2021-5&utm_term=NL&utm_content=3

Profielkeuze en bevorderingsnormen
Bij de bevordering wordt allereerst gekeken naar het eindrapport:
● in totaal maximaal 3,0 tekorten over alle vakken.
● maximaal 1,0 tekort in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
● maximaal 2,0 tekorten en gemiddeld een 6,0 of hoger in het vakkenpakket.

Profielkeuze en bevorderingsnormen
Bij de bevordering wordt vervolgens gekeken naar de advisering docenten
Let op! Indien een leerling in de bespreekmarge valt, worden de adviezen van
de docenten m.b.t. de gekozen vakken (profielvakken + vrije deel)
meegewogen.

De volledige regeling is te vinden in de bevorderingsnormen via onderstaande
link:
https://inloggen.pontes.nl/Oranjeplein/Voor-leerlingen/Documenten

Nog vragen?
● Stuur een mail naar de decaan, Mw. Van der Walle: ponwe@pontes.nl
Leerlingen kunnen hun vraag ook stellen
● aan de mentor tijdens de mentorles of aan de decaan als zij hierbij aanwezig is
● aan de vakdocenten tijdens de les
● tijdens het persoonlijke vakkenpakket-checkgesprek met de decaan
(Tip: schrijf de vraag of de vragen alvast op)

