Amersfoort, december 2018

Belangrijke informatie over de profielkeuze
Binnenkort bepaalt uw kind met welk profiel hij of zij verder gaat in de bovenbouw.
Een belangrijk moment, want de gekozen vakken prijken straks niet alleen op het diploma, ze moeten
ook goed aansluiten bij de beoogde vervolgopleiding.
Er valt heel wat te kiezen binnen de verschillende profielen. Waar te beginnen?
Allereerst kunt u samen met uw kind de keuzemogelijkheden doornemen in het online
keuzeprogramma Qompas.
U zult zien dat voor een aantal vakken een beperking geldt. Een voorbeeld: het vak wiskunde D wordt
alleen aangeboden in combinatie met wiskunde B. In het keuzeformulier op Qompas is de keuze voor
wiskunde D in combinatie met wiskunde A dan ook geblokkeerd.
Voor welke vakken gelden beperkingen? Een overzicht:
1. de vakken wiskunde B en natuurkunde kunnen alleen worden gekozen met een positief,
profielrelevant advies van de vakdocent. Dit advies wordt o.m. vertaald naar een apart
profielcijfer op Magister. Dit profielcijfer moet vóór afronding een 6.0 of hoger zijn;
2. wiskunde D kan alleen in combinatie met wiskunde B worden gekozen;
3. de keuze voor het vak Natuur, Leven & Technologie is alleen mogelijk in het profiel Natuur
& Gezondheid of Natuur & Techniek;
4. voor het volgen van wiskunde B bij profiel Economie & Maatschappij of Cultuur &
Maatschappij is toestemming van de afdelingsleider middenbouw nodig;
5. opmerking voor vwo-leerlingen: het vak Spaans kan alleen worden gekozen als het ook in de
onderbouw is gevolgd. Dat betekent dat het vak alleen door tto-leerlingen gekozen kan
worden;
6. het kiezen van een extra keuzevak is alleen toegestaan als er voor dat vak een
niet-afgeronde 7.0 of hoger wordt gescoord op het eindrapport;
7. wie een extra vak kiest, volgt dat vak in principe het hele schooljaar. Bovendien is het
belangrijk rekening te houden met extra lessen en huiswerk. De tijdsinvestering voor een
extra vak is gemiddeld 200 klokuren per jaar.
Is er sprake van opgelegde keuzes? Nee, zolang de keuze van uw kind in lijn is met bovenstaande,
kan er in principe onbeperkt gekozen worden.
Tegelijkertijd willen we uw kind en u zo goed mogelijk adviseren. Daarom geven de vakdocenten
advies over de voorlopige pakketkeuze van uw kind.
Een vak met een negatief advies kan uw kind beter links laten liggen.
Tot slot doen we nog een aantal aanbevelingen op basis van eerdere ervaringen:
Dit vak kiezen in vwo-bovenbouw?

Combineer het bij voorkeur met

natuurkunde

wiskunde B

biologie

scheikunde

Havo-leerling met vwo-ambities?
kies een moderne vreemde taal als extra vak

Dit raden we af
- een enkel bètavak kiezen bij profiel Cultuur & Maatschappij
- een vak kiezen bij negatief advies van de vakdocent

Een ontheffing voor een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw van het vwo?
De ontheffing voor het volgen van een 2e mvt in de bovenbouw van het vwo kan worden
verleend:
1. aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een zintuiglijke
beperking die effect heeft op taal,
2. aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries,
3. aan de "eenzijdige bèta" die het onderwijs in één van de natuurprofielen volgt en voor wie het
volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding
hindert.
 (bron: ministerie van OCW)
Is een van bovenstaande situaties van toepassing op uw kind?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdelingsleider bovenbouw.

Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de decanen i.s.m.
afdelingsleiders middenbouw en bovenbouw havo en vwo. Mocht u van mening zijn dat er
onjuistheden in staan, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met een van de decanen en/of
afdelingsleiders havo/vwo.
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