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Nederlands onderwijsstelsel

Profielkeuzeprogramma

Wat is er geweest en waar staan we nu?
Hoe worden de leerlingen geholpen tijdens dit proces op het Libanon Lyceum?

• Dag v.d. Bovenbouw
• Testen
• Voorlopig profiel ingevoerd

: 1 nov
: november
: december

• “Definitief profiel” in Magister
• Gesprekken mentor met leerling(eventueel decaan)
• Profiel definitief
• Decaan/mentorlessen

: Jan t/m april
: Jan t/m april
: 17 april
: hele jaar

Nieuwe of andere vakken?
In de lessen maar ook op de Dag v.d. Bovenbouw is er aandacht
besteed aan onderstaande vakken:
• Bedrijfseconomie
• Biologie
• Tekenen
• Muziek
• O&O

De profielen

Natuur en Techniek
Wat kan je ermee?
- Alle opleidingen in techniek, agrarisch / milieu, gezondheidszorg
- Een aantal opleidingen in economie, handel, bestuur, management,
communicatie, toerisme (vaak extra eisen)
- Opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie , culturele en sociale
richtingen (soms wèl 2e vreemde taal geëist)
N.B. Met keuze economie in VD kan je bijna alle opleidingen in de
economische sector doen (behalve opl. met 2e vr. taal)

Natuur en Gezondheid
Wat kan je ermee?
-

Alle opleidingen in de gezondheidszorg
Opleidingen in laboratoriumwerk
De meeste agrarische en milieuopleidingen, voeding
Een aantal opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie,
toerisme (vaak extra eisen)
- Opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie , culturele en sociale richtingen (soms
wèl 2e vreemde taal geëist)
N.B. Met keuze economie in VD kan je bijna alle opleidingen in de economische sector
doen (behalve opl. met 2e vr. taal)
Voor geneeskunde (WO, dus eerst VWO) moet je NT (Na, Bi, Sk) kiezen.

Economie en Maatschappij
Wat kan je ermee?
- Opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme (soms
wèl 2e vreemde taal geëist)
- Opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie , culturele en sociale richtingen (soms
wèl 2e vreemde taal geëist)
- De meeste opleidingen in de gezondheidszorg, bijv. verpleegkunde, creatieve therapie,
logopedie (fysiotherapie)
N.B. BE (M&O) handig voor economische opleidingen. Vooral in de ‘harde’ opleidingen
(AC, BE, FE, CE enz.). Nergens geëist. Het vak economie is niet verplicht voor de
economische opleidingen
Fa en/of Du: aanrader, soms geëist voor aantal internationale
opleidingen, handel, communicatie

Cultuur en Maatschappij
Wat kan je ermee?
- Opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale
richtingen
- Een beperkt aantal economische richtingen (bij keuze wiskunde
worden dat er al meer)
- De meeste opleidingen in de gezondheidszorg, bijv. verpleegkunde,
creatieve therapie, logopedie (fysiotherapie)

Extra vak
Er mag een extra vak gekozen worden:
• Dat komt dus bovenop de andere vakken.
• Het aantal uren dat dat vak gevolgd kan worden is afhankelijk
van het totaalrooster en kan per periode verschillen.
• Er moet een motivatiebrief geschreven worden.
• Leerling moet voldoende voor het extra vak staan om het te
mogen kiezen.
• O&O en Tekenen kunnen niet gekozen worden als extra vak.
Je moet een motivatiebrief mailen naar je decaan vóór 17 april.

Let op!
• Het vak O&O kan alleen worden gekozen bij een voldoende op het
eindrapport bij het profiel NT en NG.
• NT (en dus Wiskunde B) kan alleen gekozen worden bij een 7
afgerond voor wiskunde op het eindrapport.
• Door naar het VWO? Dan is een Frans of Duits handig maar niet
verplicht.
• De docentenvergadering spreekt zich uit over het te kiezen profiel en
kan een bindend (negatief) advies geven. Het gekozen profiel kan
goedgekeurd, afgeraden, maar ook verboden worden!

Bevorderingsnormen
• 60 punten voor de 10 vakken (met O&O 66 punten).
• Bij 58 of 59 punten komt de leerling in bespreking.
• Wiskunde B alleen als de leerling afgerond een 7 staat.
• Havo 4 minimaal 7 vakken

Wat kunt u doen? Keukentafelgesprek

Scholieren zeggen dat hun ouder hun
belangrijkste adviseur is bij studiekeuze.
Misschien merkt u dat thuis niet zo, maar u
weet ook wel, pubers zijn niet scheutig met
complimenten. Die gaven mijn kinderen me
ook pas vele jaren later.
Toch geven pubers hun ouders een hoog
cijfer voor hun steun bij studiekeuze. Een 8zelfs! Ze hebben natuurlijk wel anoniem
antwoord gegeven op de enquête. Openlijk
zeggen dat je je ouders waardeert is op een
bepaalde leeftijd ‘niet cool’, dat hebt u vast
al ervaren. Hermien Miltenburg · 27 september 2018

Sta stil staan bij interesses. Waar wordt je kind
enthousiast van, wat kost je kind geen moeite
en doet het uit zichzelf (intrinsieke motivatie).
Je kunt je kind helpen door belangstelling te
tonen, door met ze te praten over wat ze leuk
vinden, en wat ze belangrijk, eng of spannend
vinden. Welke waarden vindt jouw zoon of
dochter belangrijk. Denk aan bv bijdrage aan
milieu leveren, of creatief bezig zijn, voor
anderen zorgen, anderen begrijpen,
maatschappelijke betrokkenheid, nuttig
zijn. Wat kan je kind allemaal en wat zou het
graag willen leren? POSTED ON 7 JANUARI 2018 BY PETRA DAEMEN

Tot slot
• Motivatiebrief extra vak
• Gesprek leerling met mentor

: voor 17 april
: Jan t/m April

Eventueel gesprek met ouders

• Brief naar huis, toestemming gekozen profiel
• Profiel definitief

:Jan t/m April
: 17 april
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