
Voorlichting 
Profielkeuze klas 9



Programma vanavond

• Uitgangspunten vrijeschool onderwijs KGC
• Leertrajecten

- HAVO 
- VWO

• Profielen
• Vakkenpakketten
• Tijdspad



• Zoveel mogelijk de inhoud van het hoofdonderwijs 
handhaven 

• Voor iedereen zo lang mogelijk praktisch/kunstzinnig en 
bewegingsonderwijs

• Nederlands, Engels, maatschappijleer, hoofdonderwijs en 
lichamelijke opvoeding in stamgroepen

• Kunstzinnig onderwijs in gemengde groepen

Uitgangspunten KGC



Bovenbouw

Klas 12 Vwo
(cm,em,ng,nt)

Havo 5 
(cm,em, 

ng,nt)

Klas 11 Vwo
(cm,em,ng,nt)

Havo 5
(cm,em,n

g,nt)

Havo 4
(cm,em, 

ng,nt)

kunst en am
bacht 

Klas 10 Vwo
(cm,em,ng,nt)

Havo 4
(cm,em,ng,nt)

Mavo

Klas 9 vwo havo Mavo
(Na half jaar keuze
examenvakken)

M
iddenbouw

 

Klas 8 • 1/3 uur periodeonderwijs
• 1/3 uur kunst- en bewegingsonderwijs
• 1/3 vaklessen

Klas 7



SE, PTA en CSE

Havo
Klas 10 • Profiel

• Start schoolexamen (SE)
PTA (programma van 
toetsing en afsluiting)

• Start Profielwerkstuk
Klas 11 • Afronden SE

• Centraal Schriftelijk 
Eindexamen (CSE)

Vwo
Klas 10 • Profiel

• Start schoolexamen (SE)
PTA (programma van 
toetsing en afsluiting)

Klas 11 • Start Profielwerkstuk

Klas 12 • Afronden SE
• Centraal Schriftelijk 

Eindexamen (CSE)



Profielen in Havo en VWO

1. Natuur en techniek (NT)

2. Natuur en gezondheid (NG)

3. Economie en maatschappij (EM)

4. Cultuur en maatschappij (CM)



Natuur & Techniek

• Studies: wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde, 
bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, 
informatica, verkeersvlieger, geneeskunde, etc.

• Sectoren: onderzoek, productie, techniek, 
leefbaarheid en milieu, innovatie, vervoer, 
natuurwetenschappen, technische communicatie, etc.

• Beroepen: Ingenieur, bouwkundige, milieutechnoloog, 
landmeter, onderzoekmedewerker, 
computerdeskundige, piloot, 
laboratoriummedewerker, architect, geoloog, 
biochemicus, elektrotechnicus, etc. 



Natuur & Gezondheid

• Studies: fysiotherapie, logopedie, verpleegkundige, 
diëtist, gezondheidswetenschappen, bos- en 
natuurbeheer, landbouwkundige, veehouderij, 
landschapsinrichting, etc.

• Sectoren: Gezondheidszorg, onderzoek, agrarische 
sector, leefbaarheid en milieu, 
natuurwetenschappen, etc.

• Beroepen: Fysiotherapeut, verpleegkundige, 
verloskundige, operatieassistent, diëtist, agrarisch 
voorlichter, landschapsinrichter, bacterioloog, 
milieudeskundige, dierverzorger, docent LO, etc.



Economie & Maatschappij

• Studies: Bedrijfseconomie, management, 
economie, recht, bestuurskunde, bedrijfskunde, 
sociale geografie, toerisme, etc.

• Sectoren: Handel, communicatie, bestuur, 
organisatie en management, rechten, 
bedrijfswetenschappen, etc.

• Beroepen: Bestuurskundige, public-relations-
officer, accountant, uitgever, journalist, 
hotelmanager, makelaar, directeur reisbureau, 
docent economie, sociaal geograaf, etc.



Cultuur & Maatschappij

• Studies: Kunstacademie, creatieve therapie, 
kunstgeschiedenis, muziekwetenschappen, 
theaterwetenschappen, taalwetenschappen, 
psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, 
communicatiewetenschappen, etc.

• Sectoren: Geschiedenis,  kunst, sociale wetenschappen, 
talen, rechten, onderwijs en hulpverlening, etc.

• Beroepen: Kunstenaar, docent, journalist, 
maatschappelijk werker, historicus, archeoloog, 
taalkundige, advocaat, modeontwerper, etc.



HAVO (klas 10 en 11)

Gemeenschappelijke
vakken

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

LO

CKV

Profiel NT NG EM CM

Profielvakken Wiskunde B Wiskunde A  of
Wiskunde B

Wiskunde A  of
Wiskunde B

(Geen wis? Dan is 
doorstromen naar vwo 
niet mogelijk)

Natuurkunde Biologie Economie Frans of Duits

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis Geschiedenis

Profiel 
Keuzevak(ken)

Biologie Aardrijkskunde Frans of Duits 
of 
Aardrijkskunde 

Aardrijkskunde

Kunstvak

Keuze Examenvak Kunstvak Kunstvak Kunstvak Frans of Duits of
Economie of
Wiskunde A  of
Wiskunde B

Profielwerkstuk

Geheel vrij deel Vrije School onderdelen (HO van niet-profielvakken, kunstreis)



VWO (klas 10, 11 en 12)
Gemeenschappelijke 
vakken

Nederlands

Engels

Frans/ Duits

Maatschappijleer

LO

CKV

ANW

Profiel NT NG EM CM

Profielvakken Wiskunde B Wiskunde A of 
Wiskunde B

Wiskunde A of 
Wiskunde B

Wiskunde A, B of 
Wiskunde C 

Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis

Profiel Keuzevak(ken) Biologie Aardrijkskunde Frans of Duits of 
Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Kunstvak

Keuze Examenvak Kunstvak Kunstvak Kunstvak Frans of Duits of
Economie

Profielwerkstuk

Geheel vrij deel Vrije School onderdelen (HO van niet-profielvakken, kunstreis, architectuur 
e.d.)



Nov/jan ‘18/’19 informeren leerlingen

22 januari 2019 ouderavond

Feb/maart evt. gesprek leerling met de 
mentor of decaan

19 februari profieladvies per vak (rapport)

16 april profielkeuze definitief in 
magister en formulier 
ingeleverd bij de decaan

Tijdspad



Doorgeven keuze via magister

Uiterlijk 16 april 2019:

• De leerlingen krijgen een handleiding in de mail.
Deze staat ook op de site (Decanaat)

• Daarna formulier uit Magister printen en ondertekend en 
inleveren bij de decaan. 



Wat kunt u doen?

“Als ouder heb je veel invloed op (profiel)keuze van uw kind. 
Zeker op deze leeftijd.”

• Gesprekspartner 
• Stimuleren om te oriënteren
• Help uw kind het keuzeproces te plannen en organiseren
• Probeer eigen ideeën over opleidingen/banen aan de kant te zetten

Aanvullende informatie over opleidingen is te vinden op de website. 
Andere informatieve sites zijn:
www.studiekeuze123.nl

http://www.studiekeuze123.nl/


ZIJN ER NOG VRAGEN?
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