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De decaan:
Deskundige binnen school in

• Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB)

• Kennis, achtergronden, netwerken rond 
‘Kiezen’

• Dominicuscollege.dedecaan.net: ondersteuning 
profiel- en vervolgkeuze

• Informatie over LOB-activiteiten MBO/HBO/WO



Inhoud
• Belang van juiste profiel
• Keuzebegeleiding 
• Profielen
• Meer  informatie



Belang van juiste profiel
• Interesse en motivatie

• Veel stellen ‘toelatingseisen’
Juiste vervolgopleidingenprofiel en vakken, anders 
geen toelating!

• Voor toelatingseisen zie:

• HAVO → HBO

• VWO → HBO

• VWO →WO

• Wijzigen van profiel of vakken: in principe niet, 
alleen bij hoge uitzondering

https://dominicuscollege.dedecaan.net/downloads/centraal/toelatingseisen/havo_hbo.pdf
https://dominicuscollege.dedecaan.net/downloads/centraal/toelatingseisen/vwo_hbo.pdf
https://dominicuscollege.dedecaan.net/downloads/centraal/toelatingseisen/vwo_wo.pdf


Keuzebegeleiding
• September - december

Keuzelessen m.b.v. dedecaan.net 
• November - december

Profielkeuzeproject 
• Februari – maart 

Rapportvergadering + adviezen vakdocenten

• Januari – maart
Decaan bezoekt klas met inschrijflijst aanmelden     

profielkeuzegesprek

• 1 april 
Definitieve profielkeuze 
ingevoerd in Zermelo, geprint en ondertekend         

door thuis, en ingeleverd bij receptie van school



Keuzelessen
• Onder leiding van de mentor m.b.v.: 

dominicuscollege.dedecaan.net

• Landelijk online platform

✓ Informatie over profiel- en studiekeuze

✓ Nieuws

✓ Forum

• ‘Keuzeweb’ is de profielkeuzemethode

http://www.dominicuscollege.dedecaan.net/


Profielkeuzeproject
• Presentatie ‘Profielkeuze’
• Voorlichting nieuwe vakken
• Vragen stellen aan bovenbouwleerlingen
• Digitale opdrachten maken over 

profielen, vakken en persoonlijke 
interesses

• Voorlopige profielkeuze maken



Vier profielen

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek



Opbouw profielen
• Gemeenschappelijk deel

Voor iedere bovenbouw leerling verplicht 

• Profieldeel 
CM, EM, NG, NT

• Profielkeuzevak
Vrije (verplichte) keuze uit beperkt aantal 
vakken

• Keuze examenvak
Vrije (verplichte) keuze uit diverse vakken 
om te verdiepen of verbreden



Gemeenschappelijk deel
• Nederlands
• Engels
• Lichamelijk Opvoeding 
• Maatschappijleer
• Culturele Kunstzinnige Vorming 
• Profielwerkstuk
• Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 
• Mentoraat



Cultuur en Maatschappij (CM)

• Thema’s:
recht en veiligheid, media, kunst en     
cultuur, onderwijs en welzijn

• Voorbeeldberoepen:
sociaal werker, journalist, webdesigner, 
kunstenaar, docent 



Cultuur en Maatschappij (CM)

• Profieldeel 
✓ Geschiedenis

✓ Duits of Frans

• Profielkeuzevak
✓ Aardrijkskunde

✓ Tekenen, Duits of Frans

• Keuze examenvak
✓ Duits, Frans, wiskunde A, economie, 

biologie of tekenen



Economie en Maatschappij (EM)

• Thema’s:
economie en duurzaamheid, bestuur 
en politiek, ondernemen en organiseren, 
databeheer en automatisering

• Voorbeeldenberoepen:
hotelmanager, logistiek planner, 
accountant, hoofd automatisering, 
docent economie



Economie en Maatschappij (EM)

• Profieldeel 
✓ Wiskunde A of B
✓ Geschiedenis
✓ Economie

• Profielkeuzevak
✓ Bedrijfseconomie, aardrijkskunde, Duits of 

Frans

• Keuze examenvak
✓ Duits, Frans, bedrijfseconomie, biologie 

of tekenen



Natuur en Gezondheid (NG)

• Thema’s:
gezondheid, voeding, aarde en milieu, 
biologie, landbouw

• Voorbeeldberoepen:
docent scheikunde, verpleegkundige, 
bos/natuurbeheerder, levens-
middelentechnoloog, medisch analist,    
logopedist



Natuur en Gezondheid (NG)

• Profieldeel 
✓ Wiskunde B of A
✓ Biologie
✓ Scheikunde

• Profielkeuzevak
✓ Natuur, Leven en Technologie (NLT) of 

natuurkunde

• Keuze examenvak
✓ Duits, Frans, NLT, economie, 

bedrijfseconomie, tekenen, 
aardrijkskunde of geschiedenis



Natuur en Techniek (NT)

• Thema’s:
duurzame energie, motoren en 
constructies, informatica, technisch 
ontwerp en ontwikkeling

• Voorbeelden van beroepen:
bouwkundige, forensisch onderzoeker, 
werktuigbouwkundige, programmeur, 
milieutechnoloog



Natuur en Techniek (NT)

• Profieldeel 
✓ Natuurkunde
✓ Scheikunde
✓ Wiskunde B

• Profielkeuzevak
✓ NLT of biologie

• Keuze examenvak
✓ Duits, Frans, NLT, economie, 

bedrijfseconomie of tekenen





Profielen HAVO – sectoren HBO

Sector HO CM EM NG NT

Economie & Recht x + eco * x x  + eco/be x + eco/be

Gedrag & Maatschappij x x x x

Gezondheidszorg x  + bio x  + bio x x + bio

Landbouw & Natuur x x  + bio

Onderwijs x x x x

Taal en Cultuur x x  + du/fa

Techniek x x

* CM: eco en/of wisA.



Extra vak kiezen

• Het is op HAVO toegestaan om een extra vak te 
kiezen als: 
✓ het gemiddelde van alle rapportcijfers bij de 

2e rapportvergadering 2e toetsweek in 3H 
minimaal 7,0 bedraagt en

✓ de werkhouding in dat zelfde rapport als 
voldoende of goed wordt beoordeeld.

• Een uitzondering hierop is alleen mogelijk met 
toestemming van de examencommissie.

• Extra vak wordt niet standaard ingeroosterd, 
maar is wel te kiezen als DC-uur.



Meer informatie  

• dominicuscollege.dedecaan.net
• Ouders aanmelden bij dedecaan.net

• Veel voordelen om als ouder aangemeld te 
zijn:
✓ Zoon/dochter volgen d.m.v. inzien Portfolio 
✓ Toegang tot Nieuws, Downloads, Keuzekalender, 

links, opleidingenzoeker, etc.
✓ ‘Keuzekenner’: deel uw ervaringen werk/studie in 

vraag/antwoord per mail

• Zie brief instructie aanmelden en inloggen in 
Downloads en op de statafels 

http://www.dominicuscollege.dedecaan.net/


Downloads

Te vinden in downloads op 
dominicuscollege.dedecaan.net
• Totaal overzicht profielen
• Informatieboekje Profielkeuze
• Deze presentatie (ook op website DC)

https://dominicuscollege.dedecaan.net/


Informatie nieuwe vakken 
bovenbouw

Te vinden in Sharepoint van uw kind
• Leerlingenportaal → Infoplein →

Decanaat



Tips voor ouders

Link naar blog van de WUR met tips voor ouders van 
profielkiezers. 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/helpen-bij-profielkeuze/


Decanaat

Vragen? Mail de decaan vanuit de mailoptie in 
dominicuscollege.dedecaan.net


