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Planning LOB-activiteiten 3e klas 2017 - 2018
november

: start LOB

november-februari

: mentorlessen LOB profielkeuze m.b.v. Qompas

6 november

: voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders

november/december

: stap 1 t/m 4 af

december/januari

: voorlichting nieuwe vakken leerlingen (stap 5)

januari

: VWO bovenbouwleerlingen in de les (stap 6)

januari/februari

: individuele gesprekjes mentor/decaan met leerlingen
a.d.h.v. Qompas dossier (stap 7)

6 februari

: definitief advies docenten in magister (stap 8)

8 februari

: beroepsoriëntatiedag (stage) tijdens open dagen OSG
(stap 9)

11 t/m 15 februari

: voorlopige profielkeuze in Zermelo! (stap 10, 11)

5 maart

: Presentatieavond profielkeuze-onderzoek (stap 12)

11 t/m 15 maart

: leerlingbesprekingen klas 3 waarin profielkeuze en de
adviezen van de vakdocenten besproken worden

18 t/m 22 maart

: MOL-gesprekken (mentor-ouder-leerling) profielkeuze
(stap 13)

3 april

: afronden Qompas en Qompasdossier op portfolio in
Magister

3 april

: definitieve profielkeuze

Individuele vragen e.d. kunnen worden besproken met de mentoren:
Mevr. M. Deckers (A3a)

m.deckers@atlascollege.nl

Mevr. J. Rijpkema (A3b)

j.rijpkema@atlascollege.nl

Mevr. M. Keizer (AG3a)

m.keizer@atlascollge.nl

Mevr. J. Vries (TA3a)

j.vries@atlascollege.nl

3

De profielen
Als je in dit schooljaar een profiel kiest dan is er aan die keuze veel voorafgegaan.
In de mentorlessen ben je er mee bezig geweest, je hebt op internet gezocht naar
bepaalde studies, je hebt met je ouders overlegd, je hebt allerlei afwegingen
gemaakt en uiteindelijk een beslissing genomen. Dat proces is een onderdeel van
de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).
Je gaat een keuze maken tussen profielen, dat zijn vakkenpakketten die voor een
deel zijn samengesteld door de overheid en deels door jezelf. De profielen zijn
overeenkomstig bepaalde beroepssectoren.
De profielen
Jullie hebben de keuze uit vier profielen:
•

Natuur & Techniek (N&T);

•

Natuur & Gezondheid (N&G);

•

Economie & Maatschappij (E&M);

•

Cultuur & Maatschappij (C&M).

Het profiel is als volgt opgebouwd:
•

het gemeenschappelijk deel (algemeen deel);

•

het profieldeel;

•

het vrije deel.

In het gemeenschappelijke deel zitten de vakken die alle leerlingen volgen:
•

Nederlands;

•

Engels;

•

maatschappijleer;

•

lichamelijke opvoeding;

•

CKV;

•

Frans of Duits op het atheneum;

•

Griekse taal en cultuur (GTC) of Latijnse taal en cultuur (LTC) op het
gymnasium.

Het profieldeel is opgebouwd uit verplichte en keuzevakken uit het profiel.
Jullie kiezen één of meer profielkeuzevakken:

●

drie in het profiel C&M;

●

twee in de profielen E&M en N&G;

●

één in het profiel N&T.
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Het vrije deel is opgebouwd uit het verplicht kiezen van één keuze vak uit het
profiel.
atheneum:

●

kiest verplicht één vak.

gymnasium:

●

kiest verplicht één vak;

●

je mag daarnaast ook nog een tweede moderne vreemde
taal kiezen om de overstap naar het atheneum open te
houden;

●

als je in het vrije deel voor een klassieke taal kiest is het
helaas vanwege het aantal lesuren en dus het rooster niet
mogelijk ook nog een tweede moderne vreemde taal te
kiezen.

Extra vak
Naast het kiezen van een profiel dat gedeeltelijk door de overheid en gedeeltelijk
door jezelf is samengesteld bieden wij jullie ook de mogelijkheid van het kiezen
van een extra vak. Je kan daardoor meer halen uit je opleiding.
Het extra vak komt niet in je rooster in Zermelo. Er zouden anders teveel unieke
roosters ontstaan waardoor andere leerlingen tussenuren krijgen. Het vak is wel
zichtbaar in Magister.
Samen met je mentor en de vakdocent van het extra vak ga je kijken hoe je het
vak het beste kan volgen. Als je een vak uit je profielkolom kiest heb je meer kans
op dat het vak redelijk in je rooster past.
Voor het volgen van een extra vak is het belangrijk dat je zelf verantwoordelijk
bent, goed zelfstandig kan werken en de juiste keuzes kan maken.
Tijdens de rapportvergaderingen in maart worden de verzoeken voor een extra
vak besproken en maken de docenten een inschatting of je in staat bent een extra
vak te volgen. Hieruit volgt een bindend advies.
De keuze van een extra vak is niet vrijblijvend. Je volgt het hele schooljaar het
extra vak. Als je toch tijdens een schooljaar wilt stoppen zullen de kosten van de
boeken in rekening gebracht worden.
Profielkeuze formulieren:
Op de volgende drie bladzijden kunnen jullie de profielen zien zoals de OSG deze
nu aanbiedt. Atheneum, Gymnasium en Technasium staan apart vermeld.
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Atheneum profielkeuze formulier 2018-2019
1.

*

Wiskunde C is de standaardkeuze voor C&M. Alleen op grond van een bijzondere motivatie kan daarvan worden

afgeweken;
2.

*

Wiskunde A is de standaardkeuze voor E&M en N&G. Alleen op grond van een bijzondere motivatie kan daarvan worden

afgeweken;
3.

Kunstgeschiedenis (kg) is een verplicht onderdeel van de vakken handvaardigheid en tekenen;

4.

CKV = culturele kunstzinnige vorming , MAW = maatschappijwetenschappen, LO = lichamelijke opvoeding, BECO =
bedrijfseconomie,ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid;

5.

In je profiel mag je maar voor maximaal één vak een 5 staan;

6.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaald vak kan de schoolleiding besluiten een vak alsnog te annuleren.

ALGEMEEN DEEL Hier kies je OF Duits OF Frans
Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO
CKV
Kies 1 uit:

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO
CKV
Kies 1 uit:

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO
CKV
Kies 1 uit:

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO
CKV
Kies 1 uit:

Duits
Frans

Duits
Frans

Duits
Frans

Duits
Frans

Verplicht C&M

Verplicht E&M

Verplicht N&G

Verplicht N&T

Geschiedenis
Kies 1 uit:

Economie
Geschiedenis

Biologie
Scheikunde

Wiskunde B
Natuurkunde

Wiskunde A*

Kies 1 uit:

Kies 1 uit:

Scheikunde

Wiskunde C
Kies 1 uit:

Wiskunde A
Wiskunde B*
Kies 1 uit:

Wiskunde A
Wiskunde B*
Kies 1 uit:

Kies 1 uit:

MAW
Kies 1 uit:

Aardrijkskunde

Natuurkunde

MAW

Aardrijkskunde

Filosofie

BECO

PROFIELDEEL

Aardrijkskunde

Biologie
Informatica

Handvaardigheid + kg
Tekenen + kg

VRIJEDEEL Je kunt hier alleen een vak kiezen dat je hierboven nog niet hebt gekozen!
Vrije Ruimte C&M
Filosofie
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Informatica
MAW
BECO

KIES 1:

Vrije Ruimte E&M
Filosofie
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Informatica
MAW
BECO
Handvaardigheid + kg
Tekenen + kg

KIES 1:

Vrije Ruimte N&G

KIES 1:

Filosofie
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Economie
Informatica
BECO
Handvaardigheid + kg
Tekenen + kg

Vrije Ruimte N&T KIES 1:
Filosofie
Duits
Frans
Biologie
Aardrijkskunde
Economie
Informatica
BECO
Handvaardigheid + kg
Tekenen + kg

Extra vak (lees eerst de tekst uit het profielkeuzeboekje over het volgen van een extra vak goed)
Als je i.v.m. dyslexie een verzoek tot ontheffing van de 2de MVT indient noteer hier dan je
keuze voor een vervangend vak. Kies een vak uit het vrije deel van je gekozen profiel.
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Gymnasium profielkeuze formulier 2018-2019
1.

*

Wiskunde C is de standaardkeuze voor C&M. Alleen op grond van een bijzondere motivatie kan daarvan worden

afgeweken;
2.

*

3.

Kunstgeschiedenis (kg) is een verplicht onderdeel van de vakken handvaardigheid en tekenen;

Wiskunde A is de standaardkeuze voor E&M en N&G. Alleen op grond van een bijzondere motivatie kan daarvan worden

afgeweken;
4.

MAW = maatschappijwetenschappen, LO = lichamelijke opvoeding, LTC + glc/ GTC + glc = Latijnse/Griekse taal en
cultuur, BECO = bedrijfseconomie,ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid;

5.

In je profiel mag je maar voor maximaal één vak een 5 staan;

6.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaald vak kan de schoolleiding besluiten een vak alsnog te annuleren.

ALGEMEEN DEEL Hier kies je OF LTC (Latijnse taal en cultuur) OF GTC (Griekse taal en cultuur)
Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Engels

Engels

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Maatschappijleer

LO
Kies 1 uit:

LO
Kies 1 uit:

LO
Kies 1 uit:

LO
Kies 1 uit:

LTC + glc

LTC + glc

LTC + glc

LTC + glc

GTC + glc

GTC + glc

GTC + glc

GTC + glc

Verplicht C&M

Verplicht E&M

Verplicht N&G

Verplicht N&T

Geschiedenis
Kies 1 uit:

Economie

Biologie

Wiskunde B

Geschiedenis

Scheikunde

Natuurkunde

Wiskunde A*

Kies 1 uit:

Kies 1 uit:

Scheikunde

Wiskunde C
Kies 1 uit:

Wiskunde A
Wiskunde B*

Wiskunde A
Wiskunde B*

Kies 1 uit:

Aardrijkskunde

Kies 1 uit:

Kies 1 uit:

Informatica

MAW
Kies 1 uit:

Aardrijkskunde

Natuurkunde

MAW

Aardrijkskunde

Filosofie
Handvaardigheid + kg

BECO

PROFIELDEEL

Biologie

Tekenen + kg
VRIJEDEEL Je kunt hier alleen een vak kiezen dat je hierboven nog niet hebt gekozen! Je mag hier ook nog een tweede vak
kiezen als dat een tweede moderne vreemde taal is. Als je hier kiest voor een klassieke taal is het helaas niet mogelijk ook
nog een tweede moderne vreemde taal te kiezen.
Vrije Ruimte C&M

KIES 1:

Vrije Ruimte E&M

KIES 1:

Vrije Ruimte N&G

KIES 1:

Vrije Ruimte N&T KIES 1:

LTC + glc
GTC + glc

LTC + glc
GTC + glc

LTC + glc
GTC + glc

LTC + glc
GTC + glc

Filosofie

Filosofie

Filosofie

Filosofie

Duits

Duits

Duits

Duits

Frans

Frans

Frans

Frans

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Biologie

Informatica
MAW

Informatica
MAW

Natuurkunde
Economie

Aardrijkskunde
Economie

BECO

BECO

Informatica

Informatica

Handvaardigheid + kg

BECO

BECO

Tekenen + kg

Handvaardigheid + kg

Handvaardigheid + kg

Tekenen + kg

Tekenen + kg

Extra vak (lees eerst de tekst uit het profielkeuzeboekje over het volgen van een extra vak goed)
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Technasium profielkeuze formulier 2018-2019
1.

*

Wiskunde A is de standaardkeuze voor E&M en N&G. Alleen op grond van een bijzondere motivatie kan daarvan worden

afgeweken;
2.

Kunstgeschiedenis (kg) is een verplicht onderdeel van de vakken handvaardigheid en tekenen;

3.

CKV = culturele kunstzinnige vorming , MAW = maatschappijwetenschappen, LO = lichamelijke opvoeding, O&O =

4.

In je profiel mag je maar voor maximaal één vak een 5 staan;

5.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaald vak kan de schoolleiding besluiten een vak alsnog te annuleren.

Ontwerpen en onderzoeken, BECO = bedrijfseconomie,ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid;

ALGEMEEN DEEL Hier kies je OF Duits OF Frans
Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO
CKV
Kies 1 uit:

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
LO
CKV
Kies 1 uit:

Duits
Frans

Duits
Frans

PROFIELDEEL
Verplicht N&G

Verplicht N&T

Biologie

Wiskunde B

Scheikunde

Natuurkunde

O&O

Scheikunde

Kies 1 uit:

O&O

Wiskunde A
Wiskunde B*

VRIJEDEEL Je kunt hier alleen een vak kiezen dat je
hierboven nog niet hebt gekozen!
Vrije Ruimte N&G
Filosofie
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Economie
Informatica
BECO
Handvaardigheid + kg
Tekenen + kg

KIES 1:

Vrije Ruimte N&T KIES 1:
Filosofie
Duits
Frans
Biologie
Aardrijkskunde
Economie
Informatica
BECO
Handvaardigheid + kg
Tekenen + kg

Extra vak (lees eerst de tekst uit het profielkeuzeboekje over het volgen van een extra vak goed)
Als je i.v.m. dyslexie een verzoek tot ontheffing van de 2de MVT indient noteer hier dan je
keuze voor een vervangend vak. Kies een vak uit het vrije deel van je gekozen profiel.
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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
De keuze op de korte termijn
De keuze van een profiel hangt af van verschillende
factoren: vakken die je leuk vindt, rapportcijfers die je
haalt, adviezen van de decaan en docenten zijn grotendeels bepalend voor je
keuze. Daarnaast zijn inzicht in je persoonlijke eigenschappen en vaardigheden
van belang en niet te vergeten adviezen uit je directe omgeving zoals
bijvoorbeeld van je ouders. Maar diegene die de keuze uiteindelijk maakt ben
jij.
De keuze op de lange termijn
Het is natuurlijk belangrijk om te weten welke opleidingen je kunt volgen als
je een bepaald profiel gaat kiezen. En welke beroepen horen bij die
opleidingen? Als je een overzicht hebt van die opleidingen en de daaraan
gekoppelde beroepen, dan krijg je te maken met de vraag: welke opleidingen
en welke beroepen passen goed bij mijn persoon?
Waar haal je al die informatie vandaan?
De mentorlessen in de periode november 2018 - januari 2019 zijn voor een flink
deel gevuld met Qompas. Dat is een database-programma waarin je alle
informatie vindt die je nodig hebt om een goede keuze te kunnen maken.
Als je een account hebt aangemaakt (waarmee je ook thuis kunt werken) dan vind
je in Qompas informatie over
beroepen en opleidingen en maak je
aan de hand van een stappenplan
allerlei testen en opdrachten die ervoor
moeten zorgen dat je een goed beeld
krijgt van jezelf.
Als je die opdrachten hebt gemaakt
dan kun je achterhalen wat jouw sterke kanten zijn en wat jouw zwakke kanten
zijn en welk profiel daar het beste bij past. Als stap 1 t/m 6 afgerond is ga je
a.d.h.v. je opgebouwde dossier met de decaan in gesprek om een goede keuze
te kunnen maken. Het stappenplan in Qompas profielkeuze moet je
doorlopen hebben voor de gesprekken en voorlopige profielkeuze. In de
mentorles of thuis! Je slaat het einddossier op in het portfolio van Magister.
Verder kun je WO instellingen bekijken en vergelijken op www.studiekeuze123.nl

9

Beroepsoriëntatiedag (stage)
Op vrijdag 8 februari 2019 loop je één dag mee binnen een bedrijf of instelling.
Tijdens de mentorles bereid je deze dag voor. Je gebruikt je eigen netwerk
(ouder, familie, vrienden, kennissen) om een “stage” plaats te vinden. Overleg
thuis wat een leuke en leerzame plek voor je kan zijn. Op de werkplek ga je o.a.
kijken welke opleidingen mensen gevolgd hebben en welk beroep ze uitvoeren.
Al je bevindingen noteer je in je stageboekje. Het stageboekje komt ook in het
portfolio van Magister.
Vakadviezen
In Magister kun je uiterlijk 6 februari zien welke vakadviezen de docenten geven.
Dit geeft informatie over je kansen voor het vak in de bovenbouw (VWO 4,5 en
6). Het vakadvies kan positief, twijfel of negatief zijn. Als je vragen hebt n.a.v.
dit advies dan kun je bij desbetreffende docent navraag doen.
Voorlopige profielkeuze
Je gaat in gesprek met je mentor en/of de decaan over je vakkenpakket. Er
wordt gevraagd naar het door jou aangemaakte Qompas dossier, stageboekje,
cijfers, voorlopige vakadviezen en je bevindingen uit de loopbaan gesprekjes.
Bereid dit gesprek goed voor.
Een keuze voor een profiel maakt dat je kunt worden toegelaten tot bepaalde
studies.
Het is verder belangrijk rekening te houden met de overgangsnormen van klas
drie. Er is namelijk ook een profieleis. Houd ook rekening met de exameneisen.
De informatie hierover is te vinden op de website van de OSG en in dit boekje.
Via de mail word je uitgenodigd je profielkeuze samen met je ouders in Zermelo
in te vullen. Bewaar je gemaakte keuze, print het formulier uit en laat het
ondertekenen door je ouders. Je levert dit ondertekende formulier z.s.m.
maar uiterlijk 15 februari in bij je mentor. Dit is voor ons het bewijs dat je dit
profiel hebt gekozen.
HAVO profielkeuze formulier
Aan sommige leerlingen zullen wij vragen ook een profielkeuze formulier voor de
HAVO in te vullen naar aanleiding van bijvoorbeeld behaalde resultaten.
Het invullen van dit formulier is alleen om ervoor te zorgen dat als je besluit naar
4 HAVO te gaan deze mogelijkheid er ook daadwerkelijk is. Zonder een voor 3
april ingevuld formulier kan het voorkomen dat een vak vol zit en dat vak dus
niet meer gekozen kan worden. Ook kan het voorkomen dat een gekozen pakket
niet meer in te roosteren is.
Je kan ook zelf vragen om voor de zekerheid een formulier te mogen invullen.
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Leerling bespreking en voorlopige profielkeuze
De voorlopige profielkeuze wordt besproken bij de leerling besprekingen op 11
t/m 15 maart. Mochten er n.a.v. het gekozen profiel en vakken bedenkingen zijn
dan wordt dit door de mentor met de leerling en ouders besproken op de
ouderavond profielkeuze van 18 t/m 22 maart 2018. Er kan eventueel een
heroriënterend gesprek met de decaan aangevraagd worden.
Wijzigen voorlopige profielkeuze tot 3 april 2019
Als je het gekozen profiel en vakken wilt wijzigen dan kan dit door het
wijzigingsformulier “wijziging sector/profielkeuze en vakkenpakket” uit dit boekje
of van de OSG website (link: informatie en decanaat vwo) in te vullen. Dit
formulier moet ondertekend worden door een ouder. Stuur dit formulier op naar
OSG West-Friesland t.a.v. E. Hoogenboom, Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn.
Het mag ook via de email: e.hoogenboom@atlascollege.nl
U krijgt een bevestiging van de wijziging d.m.v. het nieuwe profiel via email. Ook
deze moet weer ondertekend worden en ingeleverd bij de mentor.
Definitieve profielkeuze
De voorlopige profielkeuze gaat op 3 april 2019 automatisch over in een
definitieve keuze. Besef goed dat een eenmaal gemaakte definitieve keuze ook
echt definitief is.
Een wijziging na de definitieve profielkeuze datum is alleen mogelijk indien er
volgens de school sprake is van een zwaarwegende reden en het
roostertechnisch mogelijk is.
Na 3 april wordt het aantal clusters per vak bepaald en start het roosteren. In het
rooster worden clusters van verschillende vakken tegelijkertijd ingeroosterd. Het
kan b.v. voorkomen dat een wijzigingsverzoek niet meer mogelijk is omdat een
cluster vol zit of omdat twee vakken uit het nieuw gekozen profiel op hetzelfde
moment in het rooster staan.
Op dat moment heb je ‘de keuze op de korte termijn’ gemaakt.
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Wijziging profielkeuze en vakkenpakket 3 VWO
(inleveren bij de decaan mevr. E. Hoogenboom)
Een wijziging na de definitieve profielkeuze datum is alleen
mogelijk indien er volgens de school sprake is van een
zwaarwegende reden en het roostertechnisch mogelijk is.
Naam: ________________________________________

Klas: ___________

Oud profiel: ___________________

Nieuw profiel: __________________

Vakken in oud profiel die vervallen:

Vakken in nieuw profiel die erbij

komen:
_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

Motivatie (je motivatie zal je ook tijdens een gesprek moeten toelichten):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Naam ouder/verzorger:

Email adres voor bevestiging
ouder/verzorger:

___________________________

___________________________________

Handtekening

Datum: ____________________________

Naam mentor:

Afdelingsleider:

___________________________

M. de Groote

Handtekening

Handtekening
12

Bovenbouw VWO 4, 5 en 6
De andere keuze, ‘de keuze op de lange termijn’, maak je in de bovenbouw.
In VWO 4, 5 en 6 krijg je uitgebreide voorlichting over vervolgopleidingen en
beroepen: er komen voorlichters naar school, je bezoekt open dagen van
universiteiten of HBO’s, je gaat proef studeren, je loopt een dag mee met een
student(e) en nog meer van dit soort activiteiten. Je bent bovendien wat ouder
en misschien heb je daardoor beter zicht gekregen op je persoonlijke
eigenschappen en vaardigheden. Je kunt met andere woorden dan beter
inschatten welke studierichtingen en welke beroepen bij jou passen.
Je kiest een studierichting en je hebt een beeld van het beroep dat je wilt
uitoefenen, maar in de loop van de studie aan een hogeschool of een universiteit
kan het gebeuren dat je ontdekt dat je met deze studie ook nog andere beroepen
kunt kiezen. Ook als je aan een studie bent begonnen, blijven er met andere
woorden keuzes open als het gaat om de vraag welke beroepen kan ik hiermee
uitoefenen. Met ‘De keuze op de lange termijn’ maak je hier op school een
begin, maar deze keuze zal zich uitstrekken over een periode van jaren!
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Wat kun je met je profiel gaan studeren?

Cultuur en Maatschappij VWO
Het profiel Cultuur en Maatschappij is zeer geschikt voor opleidingen en
beroepen in kunst en cultuur, in het onderwijs, in de sociaal-maatschappelijke
sector en in de communicatie.
Bij kunst kun je denken aan een opleiding tot kunstenaar aan de hogeschool voor
de kunsten, maar ook aan het bestuderen van kunst bij de universitaire
opleidingen kunstgeschiedenis, muziekwetenschappen, theaterwetenschappen,
e.d. Cultuur heeft veel met geschiedenis te maken. Eigenlijk is cultuur alles wat
een volk in de loop der tijden heeft voortgebracht: boeken, bouwwerken, kunst,
wetenschap, enz. Alle talenstudies kun je daarom hierbij rekenen.
Bij dit profiel passen ook heel goed de sociaal -maatschappelijke opleidingen. Bij
de universiteit kun je dan denken aan sociale wetenschappen zoals psychologie,
pedagogiek, onderwijskunde, e.d. Bij het hoger beroepsonderwijs zijn
maatschappelijk werk en dienstverlening en culturele en maatschappelijke
vorming voorbeelden. Met c&m kun je goed een rechtenopleiding aan de
universiteit gaan doen. Ook voor beroepen in het onderwijs is dit profiel erg
geschikt al zal voor sommige opleidingen, zoals leraar in een exact vak, een
ander profiel verplicht zijn. Alle vakken van c&m hebben met communicatie te
maken: het overbrengen van informatie aan anderen. Daarom kun je met dit
profiel ook goed terecht in opleidingen in de sector communicatie.
Sectoren die goed bij Cultuur & Maatschappij passen:
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijs en hulpverlening
Kunst
Communicatie
Sociale wetenschappen
Geschiedenis
Talen
Rechten

Voorbeelden van beroepen die bij C&M passen:
Beeldend kunstenaar, historicus, archeoloog, journalist, leraar, maatschappelijk
werker, taalkundige, psycholoog, advocaat, kunsthistoricus, dramaturg,
musicoloog, mode-ontwerper.
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Economie en Maatschappij VWO
Het profiel Economie en Maatschappij is heel
geschikt voor degenen die in de richting van
economie, handel, management, communicatie of toerisme verder willen gaan.
Niet alle economische opleidingen kun je met wiskunde A doen. Voor b.v.
econometrie en actuariële wetenschappen moet je wiskunde A vervangen door
wiskunde B. Op hbo-niveau denk je bij dit profiel aan (heao-)opleidingen als
commerciële economie, bedrijfseconomie en management, economie en recht.
Wo- en hbo-opleidingen in de richting van bestuur (meestal bij de overheid) en
management (meestal bij het bedrijfsleven) zijn b.v. bestuurskunde en
bedrijfskunde. Met E&M ben je daar goed op voorbereid.
Voor een rechten-opleiding is E&M een uitstekend profiel. Omdat je ook
aardrijkskunde in je profiel hebt, is E&M het aangewezen profiel om de
universitaire opleiding sociale geografie te gaan doen. Ook een opleiding als
economische en consumentenwetenschappen in Wageningen heeft veel met
aardrijkskunde (en economie) te maken. Verder is E&M het beste profiel voor
toeristische hbo- opleidingen, zeker als je in het vrije deel Frans en/of Duits
kiest. Vanwege de vele vakken op het gebied van communicatie en maatschappij
in E&M is dit profiel heel goed voor opleidingen in de communicatie (mits niet
technisch), in het onderwijs (mits niet exact) en in de sociaal-maatschappelijke
richtingen. Je zou voor dit profiel eigenlijk een beetje ondernemend moeten zijn
en van organiseren moeten houden, want uiteindelijk is de kans groot dat je een
leidende functie in het bedrijfsleven of bij de overheid krijgt.
Sectoren die goed bij Economie & Maatschappij passen:
●
●
●
●
●

Controle
Handel
Administratie
Vervoer
Communicatie

●
●
●
●

Bestuur
Economische wetenschappen
Rechten
Bedrijfswetenschappen

Voorbeelden van beroepen die bij E&M passen:
econoom, jurist, advocaat, bedrijfskundige, bestuurskundige, public-relationsofficer, marktonderzoeken, sociaal geograaf, accountant, uitgever, journalist,
personeelswerker, belastingconsulent
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Natuur en Gezondheid VWO

Dit profiel doe je als je belangstelling hebt voor
mensen, dieren en planten. Bij 'belangstelling voor
mensen' moetje dan in de eerste plaats denken aan
de zorg voor de gezondheid. Met dit profiel kun je universitaire opleidingen gaan
doen zoals geneeskunde, tandheelkunde en farmacie en hbo-opleidingen als
fysiotherapie en logopedie. Overigens speelt bij de meeste van deze beroepen
het omgaan met mensen ook een belangrijke rol.
Ook voor de opleidingen die met dieren en planten te maken hebben, zit je goed
met N&G. Denk aan de wo-opleidingen diergeneeskunde en biologie en aan de
landbouwkundige en andere opleidingen in Wageningen. En denk op hbo-niveau
aan agrarische richtingen als bos- en natuurbeheer, veehouderij, enz. Verder is
N&G een goed profiel voor milieuopleidingen. Voor de meer technische zoals
milieutechnologie is wb2 vereist. Dat zou je dan in je vrije deel kunnen doen.
Ook de studie scheikunde aan de universiteit kun je met dit profiel doen. Je bent
dan nog beter voorbereid.
Verder horen de opleidingen op het gebied van voeding in dit rijtje thuis. Denk
aan voeding en gezondheid in Wageningen en de hbo-opleiding diëtetiek. Veel
mogelijkheden dus, maar pas op: je moet wel met de exacte vakken uit de
voeten kunnen, anders krijg je problemen.
Sectoren die goed bij Natuur en Gezondheid passen:
●
●
●
●

Gezondheidszorg
Onderzoek, productie en techniek
Agrarische sector
Leefbaarheid en milieu

●
●
●

Medische opleidingen
Wiskunde en natuurwetenschappen
Landbouwwetenschappen

Voorbeelden van beroepen die bij N&G passen:
huisarts, specialist, tandarts, apotheker, landbouwkundig ingenieur,
landschapsarchitect, laboratorium-medewerker, bacterioloog, milieudeskundige,
fysiotherapeut, diëtist.
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Natuur en Techniek VWO

Natuur en Techniek is vooral bedoeld voor
opleidingen waarin de exacte vakken een
belangrijke rol spelen.
Voor universitaire opleidingen als wiskunde, natuur- kunde en sterrenkunde en
de meeste technische studies moetje dit profiel hebben om zonder meer
toegelaten te worden.
Ook op het hbo staan alle technische en exacte opleidingen voor je open. En die
niet alleen. Met N&T kun je ook de meeste opleidingen doen waarbij de exacte
vakken een minder prominente rol spelen. Als je wilt, kun je er ook rechten mee
gaan studeren (en je misschien specialiseren in exacte onderwerpen). omdat
N&T een profiel is voor natuurwetenschappelijke onderzoekers, kun je ook
terecht in de milieusector, en dan vooral in de meer technische opleidingen.
Sectoren die goed bij Natuur & Techniek passen:
●
●
●

Onderzoek, productie en techniek
Vervoer
Communicatie (technisch)

●
●
●

Leefbaarheid en milieu
Wiskunde en natuurwetenschappen
Technische wetenschappen

Voorbeelden van beroepen die bij N&T passen:
scheikundig ingenieur, architect, milieutechnoloog, communicatiespecialist,
geoloog, researchmedewerker, werktuigbouwkundige, biochemicus,
sterrenkundige, wiskundige, vlieger, landmeter, elektrotechnicus.
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HET HOGER ONDERWIJS
Er zijn in Nederland twee soorten Hoger Onderwijs: het Hoger Beroepsonderwijs
(HBO) en het Wetenschappelijk Onderwijs (WO), dat gegeven wordt aan
Universiteiten.
Het onderwijs aan de universiteiten is wetenschappelijk van aard. Dat wil zeggen
dat er diep over de dingen wordt nagedacht, men probeert alle achtergronden te
begrijpen. De studie is voor een belangrijk deel theoretisch en leidt in het
algemeen niet op voor een bepaald beroep.
Het HBO is sterk gericht op een bepaalde beroepspraktijk en kent veel
stages. Voor zover het HBO theoretisch is, gaat het meer om het toepassen van
de theorie in de praktijk. De cursusduur is bij het WO en het HBO in principe
gelijk: 4 jaar. Voor een aantal natuurwetenschappelijke, technische en
agrarische universitaire studies geldt een cursusduur van 5 jaar. Je mag over je
opleiding 10 jaar doen, maar studiefinanciering geldt slechts voor de duur van de
cursus.
Voor meer informatie over studies op het HBO kun je op de website kijken van
de OSG en in het informatieboekje van de havo.
HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS (WO, UNIVERSITEITEN)
Het vwo-diploma geeft, mits het examenvakkenpakket juist is samengesteld, in
principe recht op inschrijving als student aan een universiteit. Ontbreken er één
of twee noodzakelijke vakken in je pakket, dan moet je je kennis in deze vakken
bijspijkeren. Dit kan o.a. door het afleggen van zgn. “voortentamens” die vaak
door de universiteit waaraan je gaat studeren, zelf worden afgenomen. Het
deelnemen aan een universitaire zomercursus in één ontbrekend vak, gevolgd
door een toets, is een andere mogelijkheid. Ook kun je deelcertificaten halen in
het ‘volwassenenonderwijs’ of een staatsexamen afleggen in de ontbrekende
vakken.
De schooldecanen kunnen je hierover de nodige informatie geven. Het kan zijn
dat het opdoen van de ontbrekende kennis je een jaar kost. Maar bedenk wel,
dat je misschien ook een jaar verspeeld zou hebben, of erger nog, het
einddiploma nooit zou hebben behaald, als het ontbrekende vak of beide
ontbrekende vakken in je pakket hadden gezeten. Je doet er dus, als je geen
aangesproken aanleg hebt voor bijvoorbeeld de exacte vakken, verstandig aan
een niet te zwaar pakket samen te stellen.
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Als de student zijn bachelor diploma heeft gehaald krijgt hij een bewijs van
toelating voor één of meer aansluitende master opleidingen, nationaal of
internationaal.
Er zijn op dit moment in Nederland verschillende soorten WO-masters:
1. de maatschappelijke variant: voorbereiding op het bedrijfsleven of andere
maatschappelijke functies;
2. de educatieve variant: voorbereiding op het beroep van leraar;
3. de onderzoeksvariant: voorbereiding op een wetenschappelijke carrière,
bijvoorbeeld een promotie.
Numerus Fixus (maximaal aantal studenten per opleiding)
Sommige opleidingen in het Hoger Onderwijs hebben een beperkt aantal
plaatsen.
Zij kunnen een numerus fixus instellen. Opleidingen kiezen hiervoor als bijv. de
arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn etc.
Als meer studenten zich aanmelden voor zo’n opleiding dan moet je meedoen
aan de selectie door de onderwijsinstelling voor een plek. De selectiecriteria
kunnen verschillen per opleiding en universiteit. Opleidingen kunnen bijvoorbeeld
naast eerdere schoolprestaties ook kijken naar motivatie, persoonlijkheid of door
te testen op studievaardigheden. Zo wordt de kans groter dat de juiste student
op de juiste plek komt.
De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Er wordt niet
meer centraal geloot.
De instellingen hebben hun fixus opleidingen doorgegeven voor het studiejaar
2019-2020. In het totaaloverzicht (https://www.studiekeuze123.nl/selectie) vind
je ze allemaal.
Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari via Studielink aanmelden voor een
opleiding met een numerus fixus. Je kunt je al aanmelden vanaf 1 oktober.
DUO: dienst uitvoering onderwijs
Meer informatie over decentrale selectie, studiefinanciering, etc.
via de site van: www.DUO.nl
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Bevorderingsnormen atheneum/technasium 3

Verder gelden de volgende regels:
Bespreekzone:
•
•

Bij een onvoldoende in een van de kernvakken ongeacht het aantal
compensatiepunten
Bij 3 onvoldoendes

Uitslag van de bespreking kan zijn: VWO 4, Technasium 4, Havo 4, Havo 3
Niet bevorderd naar VWO 4:
•
•
•

Bij een cijfer lager dan 4
Bij twee of meer tekortpunten in de kernvakken
Bij 4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes

Uitslag van de bespreking kan zijn: Havo 4, Havo 3, Atheneum 3, Technasium 3,
Havo 3
Daarnaast geldt nog een profieleis:
Voor de verplichte en gekozen vakken voldoet het cijferbeeld aan de volgende
eisen:
• maximaal 1 x 5
In alle gevallen beslist de overgangsvergadering over toelating tot een bepaald
profiel. De vakadviezen spelen hierin een doorslaggevende rol. Voor verdere
voorwaarden en eisen verwijzen wij naar het profielkeuze formulier.
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Bevorderingsnormen gymnasium 3

Verder gelden de volgende regels:
Bespreekzone:
•
•

Bij een onvoldoende in een van de kernvakken of klassieke talen
ongeacht het aantal compensatiepunten
Bij 3 onvoldoendes

Uitslag van de bespreking kan zijn: Gymnasium 4, Atheneum 4, Havo 4,
Atheneum 3 of Havo 3
Niet bevorderd naar gymnasium 4 :
•
•
•
•

Bij
Bij
Bij
Bij

een cijfer lager dan 4
twee of meer tekortpunten in de kernvakken of klassieke talen
twee onvoldoendes in de klassieke talen
4 tekortpunten veroorzaakt door vier onvoldoendes.

Uitslag van de bespreking kan zijn: Atheneum 4, Havo 4, Atheneum 3,
Havo 3
Daarnaast geldt nog een profieleis:
Voor de verplichte en gekozen vakken voldoet het cijferbeeld aan de volgende
eisen:
• maximaal 1 x 5
In alle gevallen beslist de overgangsvergadering over toelating tot een bepaald
profiel. De vakadviezen spelen hierin een doorslaggevende rol. Voor verdere
voorwaarden en eisen verwijzen wij naar het profielkeuze formulier.
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Exameneisen voor het VWO
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoen aan de volgende eis:
• Het gemiddelde cijfer over alle vakken van het centraal examen moet
voldoende (min. 5,50) zijn;
• Voor havo- en vwo-leerlingen geldt ook dat ze maximaal één 5 als eindcijfer
mogen halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
• Het vak rekenen moet afgesloten worden met een voldoende.
Slagen en zakken in de tweede fase
Je bent geslaagd als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale
examen tenminste een voldoende is (onafgerond 5,50).
Is dat het geval, dan geldt aanvullend een van de volgende voorwaarden. Je bent
geslaagd als:
•
•
•
•

alle eindcijfers een 6 of meer bedragen óf
één eindcijfer een 5 bedraagt en alle andere eindcijfers een 6 of meer óf
één eindcijfer een 4 en de overige eindcijfers en 6 of hoger met een
gemiddeld eindcijfer van 6.0 óf
voor twee vakken een eindcijfer 4 en 5 of 2x5 en het gemiddelde van alle
eindcijfers 6.0 of meer bedraagt.

Daarnaast moet je voor culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke
opvoeding een voldoende of goed hebben behaald.
Als je een 3 of lager hebt voor een vak, ben je gezakt.
Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het
combinatiecijfer. De eindcijfers zijn het combinatiecijfer en de cijfers voor vakken
waarin je examen hebt gedaan. Op de OSG bestaat het combinatiecijfer uit het
cijfer maatschappijleer en het cijfer voor je profielwerkstuk.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets. De
overheid bepaalt wanneer de rekentoets gaat meetellen voor de
slaag/zakbeslissing.
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Protocol vrijstelling tweede moderne vreemde taal bovenbouw VWO
De wet geeft de ruimte aan scholen om een vrijstelling te verlenen voor de
tweede moderne vreemde taal. Leerlingen kunnen hiervan ontheffing krijgen als
zij:
•

Een stoornis hebben die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke
stoornis hebben die effect heeft op taal;

•

en/of een andere moedertaal hebben dan Nederlands of Fries;

•

en/of onderwijs volgen in het profiel natuur en techniek of natuur en
gezondheid, en het onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle
afronding van de opleiding verhindert.

De wet verplicht een school daar niet toe: de school bepaalt onder welke
voorwaarden een leerling met dyslexie recht heeft op deze vrijstelling.
Op de OSG West-Friesland hanteren we het volgende uitgangspunt:
Ter voorbereiding op een universitaire studie, waartoe het VWO opleidt, is een
tweede moderne vreemde taal onontbeerlijk. Daarom verlenen wij alleen in zeer
bijzondere gevallen vrijstelling.
Een leerling krijgt in V4 vrijstelling voor een tweede moderne vreemde taal, als:
•

bij de leerling vanaf de brugklas een hardnekkige dyslexie is geconstateerd;

•

de leerling een erkende dyslexieverklaring heeft;

•

de leerling in de onderbouw gebruik heeft gemaakt van ondersteuning bij het
leren van de talen;

•

de leerling in de onderbouw ondanks een goede inzet en positieve
werkhouding voor de talen zwaar onvoldoende gescoord heeft als gevolg van
de dyslexie;

•

er dus gerede kans is dat er in de bovenbouw ook een zware onvoldoende zal
staan, die het behalen van een vwo-diploma belemmert.

In plaats van de moderne vreemde taal moet een ander examenvak gekozen
worden met een studielast van minstens 440 uur.
Een commissie, bestaande uit een docent MVT, de decaan en de afdelingsleider
VWO bepaalt of de vrijstelling verleend wordt.
Een verzoek tot vrijstelling moet ten tijde van de voorlopige profielkeuze (de
maand januari) ingediend worden bij de afdelingsleider VWO.
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