Amersfoort, november 2021

Richtlijn profielkeuze
Dit schooljaar bepaal jij met welk profiel je straks verder wilt in de bovenbouw. Een belangrijk
moment, want je doet niet alleen examen in de gekozen vakken, maar je gemaakte keuze
bepaalt ook of je toegelaten wordt tot jouw beoogde vervolgopleiding.
Op het Farel College valt heel wat te kiezen binnen de verschillende profielen. Waar te
beginnen? Je oriënteert je in de mentorles samen met je mentor op de verschillende
mogelijkheden via het online keuzeprogramma Qompas. Ook bespreek je de mogelijkheden
natuurlijk met je ouders. Het vak-advies van docenten komt rond januari. Ook dat neem je
mee bij jouw definitieve keuze.

Wees je ervan bewust dat er naast alle mogelijkheden ook enkele adviezen en
voorwaarden zijn. Zorg dat je deze goed met jouw mentor en ouders doorneemt.

Dit vak kiezen in HAVO of VWO
bovenbouw?

Combineer het bij voorkeur met...

natuurkunde

wiskunde B en bij voorkeur alleen bij een
positief vakadvies

biologie

scheikunde

NLT

biologie, scheikunde of natuurkunde

bedrijfseconomie

economie

Dit vak kiezen in HAVO of VWO
bovenbouw?

Voorwaarde

wiskunde B

afgeronde module wiskunde B in 3e klas en
bij voorkeur alleen bij een positief vakadvies

wiskunde D

wiskunde B in het pakket en voldoende
aanmeldingen voor het vak

Dit vak kiezen in VWO-bovenbouw?

Voorwaarde
positief vakadvies

wiskunde B bij een E&M of C&M profiel

afgeronde module wiskunde B in 3e klas
toestemming afdelingsleider middenbouw

Spaans

alleen wanneer het vak in onderbouw
gevolgd is & bij deelname aan TTO in de
bovenbouw
wanneer je in de bovenbouw tóch stopt met
TTO moet je ook Spaans laten vallen en
een andere moderne vreemde taal inhalen.

Dit raden we af
- een enkel bètavak kiezen bij profiel Cultuur & Maatschappij
- een vak kiezen bij negatief advies van de vakdocent
Deze adviezen en beperkingen zijn opgesteld om jou te behoeden voor een onwenselijk
vakkenpakket. Zolang je keuzes maakt die in lijn zijn met bovenstaande, kan er in principe
onbeperkt gekozen worden. We willen jou zo goed mogelijk adviseren en begeleiden!
Vandaar dat er naast deze richtlijn ook nog advies komt van de vakdocenten over jouw
voorlopige pakketkeuze. Een vak met een negatief advies kan je beter links laten liggen!
Tot slot doen we nog een aantal aanbevelingen op basis van eerdere ervaringen:
Wil je een Extra Vrij Examenvak kiezen?
1. Het kiezen van een of twee Extra Vrije Keuzevak(ken) (EVE) is mogelijk, maar het
betekent een forse extra studiebelasting. Uitgangspunt is dat je alleen een EVE
kiest wanneer je voor alle vakken in het gekozen pakket een ruime voldoende
staat;
2. Voor het aanvragen van een extra vak vul je een apart formulier in (download in
Qompas) en verzamel jij handtekeningen van ouders, afdelingsleider middenbouw
en de decaan;
3. Wie een extra vak kiest, volgt dat vak in principe het gehele schooljaar. Bovendien
is het belangrijk rekening te houden met extra lessen en huiswerk. De
tijdsinvestering voor een extra vak is gemiddeld 160 klokuren per jaar. Tot het
eindexamen is dat in totaal zo’n 320 uur in havo bovenbouw en 440 uur in vwo
bovenbouw.
4. Het toekennen van een EVE hangt af van roostertechnische mogelijkheden.
5. Voor het volgen van een extra vak worden kosten in rekening gebracht (zo’n 35
euro per jaar)
Zie voor verdere toelichting het keuzeformulier voor extra vakken (EVE-Formulier).

Havo-leerling met vwo-ambities?
Kies een moderne vreemde taal en een extra vak. Oriënteer je hiervoor goed op de havoen vwo-profielen, om zo gemakkelijk mogelijk over te stappen!

Een ontheffing voor een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw van het
vwo?
In principe is het uitgangspunt dat elke vwo-leerling een tweede moderne vreemde taal
volgt. Een ontheffing voor het volgen van deze 2e mvt in de bovenbouw van het vwo
kan alleen 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?
Dan nemen ouders zo snel mogelijk contact op met de decaan.

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.

De decanen:
Roos Wubben en Sterre Krooshof

decanaat@farel.nl

De afdelingsleiders middenbouw:
Nienke Stolk (havo 2 en 3)
Henriëtte Kok (vwo 2 en 3)

stolkn@farel.nl
kokh@farel.nl

De afdelingsleiders bovenbouw:
Marcel Leupen (havo 4 en 5)
Wilt Pathuis (vwo 4, 5 en 6)

leupenm@farel.nl
pathuisw@farel.nl

