
Door: Ellis Stevens & Jolien Willemsen

Profielkeuze – HAVO



Agenda

• Opdracht kiezen en activiteiten rondom LOB

• Advies van een vakexpert

• De vier verschillende profielen

• Profielkeuze kaart

• Mogelijkheid tot het bezoeken van de aansluitende 
bijeenkomst over TTO in de bovenbouw



Opdracht kiezen (4 lessen in de week)

LOB lessen met de mentor 

- Kennismaking profielen en profielkeuzekaart

- Begeleiding in het keuzeproces
- Waar ben je goed in en wat kan je aan?
- Hoe kom je tot een goede keuze. 
- Competentie en beroepskeuzetesten.

- Oriëntatie op vervolgstudie en beroepen

- Voorbereiding van de stage

- Definitieve profielkeuze



Overige activiteiten deze periode die 
helpen bij het maken van een keuze
• Kennismaking nieuwe vakken:  

BSM, NLT, Theater, Multimedia en vormgeving
Cambridge Global Perspectives.
Maatschappijwetenschappen, filosofie, bedrijfseconomie. 

• ‘Mee naar het werk’ stage op 3,4 en 5 april 2023

• Mogelijkheid tot een gesprek met de loopbaancoach

• Het op eigen gelegenheid bezoeken van diverse open dagen van hogescholen en 
universiteiten



Advies van een vakexpert

• Komt waar je goed in bent overeen met de profielvakken?

• In maart en april krijg je een keuzeadvies van de vakexpert in Magister. Er wordt gekeken 
naar inzicht, vaardigheden, de mate waarin jij staat bent stof te verwerken en werkhouding 
zowel binnen als buiten de les.  

• Kies je een profiel met alleen maar positieve adviezen, dan hebben we er alle vertrouwen 
in dat je met deze vakken richting het examen kan. 

• Wil jij toch graag een vak of meerdere vakken kiezen waar je een negatief of twijfel advies 
over hebt gekregen? Dan gaat je mentor met jou en de vakexperts in gesprek om te 
bekijken wat voor jou de beste opties zijn. 



Belangrijke data

10 maart 2023 Vastleggen van voorlopige 
profielkeuze en voorlopige 
adviezen

20 t/m 24 maart Meetweek

3 t/m 6 april 2023 Stageperiode ‘mee naar het werk’

7 april 2023 Vastleggen van definitieve 
profielkeuze en definitieve 
adviezen in Zermelo

28 maart en 11 april LOS dagen regulier

6 april en 11 april LOS dagen TTO



En daarna….

Periode 4

Profileren en afsluiten: 
- Je laat vast 3 vakken vallen. 
- Meesterproef



Doorkijkje naar volgend schooljaar. 

- Leercyclus blijft de basis. 

- Examenprogramma is leidend.

- Werken aan vaardigheden komt terug in keuze vakken BSM, 
NLT, Theater, Multimedia en vormgeving en CGP.

- Van vakoverstijgend naar vakverbindend. 





Profielkeuze – HAVO



Het profiel- en 
vakkenpakketkeuze
boekje



TTO in de bovenbouw
In de bovenbouw heb je opnieuw de mogelijkheid om voor 
tweetalig onderwijs te kiezen. Overweeg jij de TTO leerroute in 
de bovenbouw? 

Aansluitend op deze presentatie vindt er in de lokalen 101, 102, 
103 en 104 een presentatie over TTO in de bovenbouw plaats. 

Tweetalig onderwijs in de bovenbouw:

• CKV en maatschappijleer zijn in het Engels

• Ook jouw profielwerkstuk maak je in het Engels

• Bij het vak Engels volg je een ander programma dan de 
reguliere leerlingen

• Cambridge Global Perspectives verplicht praktijkvak



De vier profielen

Een profiel is een samenstelling van een aantal vakken en moet goed aansluiten op wat je 
wil en kan. De verschillende profielen geven toegang tot verschillende vervolgopleidingen.

• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek



Cultuur & Maatschappij 
Dit profiel is gericht op onder meer communicatie, talen, rechten, kunst en cultuur, toerisme, 
onderwijs en hulpverlening. Je hebt belangstelling in een van deze onderwerpen, bent 
creatief, sociaal, belangstellend en vindt het leuk om met mensen te werken en ze te 
helpen.

Mogelijke vervolg studies op HBO – WO niveau zijn:

Maatschappelijk Werk Muziek Therapie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Fashion Design

Journalistiek Leraar Omgangskunde

Communicatie en Multimedia Design Rechten

Grafische vormgeving Psychologie

Toerisme PABO



Economie & Maatschappij
Dit profiel is gericht op vakgebieden als commercie, economie, administratie, informatie en 
accountancy. Je organiseert graag, neemt graag de leiding en bent ondernemend. Ben jij 
goed in wiskunde en ben je geïnteresseerd in economie en de zakelijke aspecten in het 
leven? Dan is dit een heel geschikt profiel voor jou.

Mogelijke vervolgstudies op HBO- of WO-niveau zijn:

Bedrijfseconomie International Business

Bedrijfskunde Logistics Management

Commerciële economie Facility Management

Accountancy Hotelschool

Human Resource Management



Natuur & Gezondheid

Dit profiel is gericht op onderwerpen als gezondheid, chemie, milieu, water, planten en 
dieren. Je wilt graag werken met mensen, dieren of planten. Je bent nieuwsgierig en wilt 
weten hoe dingen ontstaan en hoe ze werken. Als je kiest voor een NG-profiel vind je vooral 
de bètavakken, zoals biologie en scheikunde, interessant.

Mogelijke vervolg studies op HBO – WO niveau zijn:

Geneeskunde Sportkunde

Bio-informatica Voeding en diëtiek

Ergotherapie Verpleegkunde

Leraar lichamelijke opvoeding Mondzorgkunde



Natuur & Techniek

Dit profiel is gericht op rekenen, bouwen, onderzoeken, testen, analyseren en ontwerpen. 
Je hebt interesse in natuurwetenschap en techniek. Je bent nieuwsgierig, kan logisch 
nadenken en zorgvuldig werken. Je bent goed in de exacte vakken.

Mogelijke vervolgstudies op HBO- of WO-niveau zijn:

Bouwkunde Civiele techniek

Elektrotechniek Bioprocestechnologie

Werktuigenbouwkunde Milieukunde

Weg- en waterbouwkunde



De profiel-
keuzekaart

Alle profielen zijn samengesteld uit:

• Het gemeenschappelijke deel

• Het profieldeel

• Het vrije deel

 

 
1 NLT kan alleen gekozen worden samen met een natuurprofiel. 
2 Als je bij de praktijkvakken kiest voor een kunst vak, kun je daarnaast nog maar 1 ander kunstvak kiezen. Multimedia en vormgeving kan 
nooit samen gekozen worden met tekenen. 

Profiel keuzekaart havo 

Nederlandse taal en literatuur 

Engelse taal en literatuur 

bewegingsonderwijs 

maatschappijleer, ckv, profielwerkstuk 

 
Keuze uit BSM, NLT1,  Theater, Multimedia en vormgeving2 of Cambridge Global Perspectives 

 

Keuze voor profiel 

Natuurprofiel  Maatschappijprofiel  

scheikunde en biologie geschiedenis  

En (dit bepaald de keuze voor NT -en/of NG profiel) En (dit bepaald de keuze voor EM -en/of CM profiel) 

NT en NG NG EM CM 

wiskunde B 
en 

natuurkunde 

wiskunde A 
en 

aardrijkskunde 

wiskunde A of B 
en  

economie 

Franse taal en literatuur of 
Duitse taal en literatuur 

Een uit: 
Franse taal en literatuur 
Duitse taal en literatuur 
aardrijkskunde 
geschiedenis 
economie 
bedrijfseconomie 
maatschappijwetenschappen 
filosofie 
tekenen  
muziek  
 
 

Een uit: 
Franse taal en literatuur 
Duitse taal en literatuur 
geschiedenis 
economie 
bedrijfseconomie 
maatschappijwetenschappen 
filosofie 
tekenen 
muziek 
 

Een uit: 
Franse taal en literatuur 
Duitse taal en literatuur 
aardrijkskunde 
bedrijfseconomie 
maatschappijwetenschappen 

Een uit: 
Franse taal en literatuur 
Duitse taal en literatuur 
filosofie 
tekenen 
muziek 

Een uit: 
Franse taal en literatuur 
Duitse taal en literatuur 
aardrijkskunde 
bedrijfseconomie 
maatschappijwetenschappen 
filosofie 
biologie 
tekenen 
muziek  
 

Een uit: 
aardrijkskunde  
economie 
maatschappijwetenschappen 
 

Een uit:  
Franse taal en literatuur 
Duitse taal en literatuur 
wiskunde A 
aardrijkskunde 
economie 
bedrijfseconomie 
maatschappijwetenschappen 
filosofie 
tekenen 
muziek 



Het gemeenschappelijke deel 



Het profieldeel 



Het vrije deel 

Een aantal nieuwe vakken: de beschrijving 

van nieuwe vakken staat in het profiel- en 

vakkenpakketkeuzeboekje. Daarnaast heb 

je over een aantal nieuwe vakken een uitleg 

filmpje gezien tijdens de LOB-les. 



Het vrije deel - praktijkvakken

• NLT kan alleen gekozen worden samen met een natuurprofiel

• Als je bij de praktijkvakken kiest voor een kunst vak, kun je daarnaast nog maar 1 ander 

kunstvak kiezen. Multimedia en vormgeving kan nooit samen gekozen worden met tekenen.

• Cambridge Global Perspectives is het praktijkvak dat je volgt bij tweetalig onderwijs 

Bij de opdracht kiezen heb je kennis kunnen maken met de vakken BSM, NLT, Theater en 

Multimedia en vormgeving. 



Na de havo naar Atheneum?

Wil je na de havo overstappen naar Atheneum, dan moet jouw pakket de volgende vakken bevatten: 

• Wiskunde 

• Franse taal en literatuur en/of Duitse taal en literatuur.

Daarnaast behoud je hetzelfde profiel als waarin je examen hebt gedaan op de havo.



Een persoonlijk profiel

Onderstaande factoren zijn door de onderzoekers beschreven als loopbaancompetenties. Als je de vijf 
loopbaancompetenties meeneemt bij het kiezen van je profiel, dan kun je ervan uitgaan dat je een 
verstandige, doordachte keuze maakt. De loopbaancompetenties worden als volgt beschreven:

1. Kwaliteitenreflectie: Wie ben ik, wat kan ik?

2. Motievenreflectie: Wat wil ik, wat drijft mij?

3. Werkexploratie: Welk soort werk past bij mij?

4. Loopbaansturing: Wat wil ik worden?

5. Netwerken: Wie kan mij daarbij helpen?



Profielkeuze vastleggen in Zermelo

• De vastlegging van de profielkeuze gaat via Zermelo.

• Op korte termijn komt er een handleiding beschikbaar die wordt doorgenomen in de mentorles.

• Ouders/verzorgers geven in Zermelo akkoord op de definitieve vakkenpakketkeuze (middels een 

aankruisvakje).

• Halverwege de periode geven leerlingen aan welke 3 vakken ze laten vallen

• 7 april moet de definitieve keuze voor een profiel en vakkenpakket zijn gemaakt en ingeleverd.



Contact met de loopbaancoach

Vragen met betrekking tot profiel- en vakkenpakketkeuzes zijn vaak erg persoonsgebonden.

• Vakinhoudelijke vragen kun je het best stellen bij de desbetreffende vakexpert.

• Voor vragen rondom profiel- en vakkenpakketkeuzes ga je altijd eerst naar jouw mentor.

• Zijn jouw vragen specifieker dan zal jouw mentor je doorverwijzen naar de loopbaancoach. 

Maar ook als jij zelf graag een verdiepend gesprek wilt met de loopbaancoach is dit mogelijk.

Contactgegevens loopbaancoach:

Jolien Willemsen

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Email: jolien.willemsen@achterhoekvo.nl

Werklocatie: Bizetlaan – kantoorruimte naast lokaal 106



Nogmaals de lokalen voor de TTO 
presentaties

Aansluitend op deze presentatie vindt er in de lokalen 101, 102, 
103 en 104 een presentatie over TTO in de bovenbouw plaats. 



v o l g  o n s  o p

w w w . p a n o r a l y c e u m . n l

Bedankt voor

uw aandacht


