
Samenvatting bij de onlinepresentatie over de profielkeuze in 3V van 17 september 2021 
 

Vier profielen 8 examenvakken 
De leerlingen kiezen uit de profielen natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en 
cultuur en maatschappij. Elk profiel bestaat uit 8 examenvakken en een aantal schoolexamenvakken. De 
examenvakken zijn: Nederlands en Engels en een tweede moderne vreemde taal of Grieks of Latijn in het 
gemeenschappelijk deel, en vervolgens totaal 5 vakken uit het profieldeel, de verdieping en/of de vrije 
keuzeruimte. 
TTO-leerlingen volgen een aantal vakken uit het gemeenschappelijk deel in het Engels en doen IB-examen. 
 

Vwo/ atheneum 

 

Gymnasium 

 

Keuze en advies 
De leerling onderzoekt tijdens de LOB-lessen met behulp van het onlineprogramma Qompas welk profiel het 
beste past bij zijn/haar interesses en capaciteiten.  

https://profielkeuze.qompas.nl 
De decaan of coach bespreekt de resultaten met de leerling. De vakdocenten beoordelen de geschiktheid van de 
leerling op basis van resultaten, getoond inzicht en werkhouding. Op de profielkeuzevergadering wordt een 
bindend advies gegeven.  
 

  

https://profielkeuze.qompas.nl/


Extra vak 
Excellente en/of zeer gemotiveerde leerlingen mogen een extra vak kiezen. Een extra vak past vaak niet in het 
rooster en dient dan zelfstandig in vswt’s te worden bijgehouden. In de docentenvergadering wordt zorgvuldig 
besproken of een leerling in aanmerking komt voor een extra vak.  
 

Het wijzigen van een vak in het profiel 
Het wijzigen van een vak is in principe niet mogelijk. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. 
Er moet dan een verzoek worden ingediend bij de teamleider. Dit kan tot uiterlijk 31 oktober. 
 

Gevolgen van de profielkeuze 
Door de keuze van een bepaald profiel wordt al een beetje voorgesorteerd op een vervolgstudie in het WO. Voor 
een technische studie is een NT-profiel onmisbaar. Bij een economische opleiding is wiskunde een vereiste en 
economie aanbevolen. Voor geneeskunde kies je een NT- of NG-profiel met biologie én natuurkunde en voor 
studies op het gebied van maatschappij, recht en bestuur is een profiel met talen, geschiedenis en 
maatschappijwetenschappen handig. 
Op https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/profiel-kiezen vindt u meer informatie over welke studies 
aansluiten op de verschillende profielen. 
 

Tijdpad 
okt -jan Zeven profielkeuzelessen en aanvullende voorlichtingsactiviteiten 

januari Docenten kunnen advies aangeven in SOM (1=neg., 2=twijfel, 3=pos., 4=doen!) 

januari Docenten geven vakinformatie over keuzevakken in de bovenbouw 

17 februari Leerlingen voeren keuze in in Zermelo 

24 februari Uiterste inleverdatum ondertekende profielkeuze bij de mentor of decaan 

maart Profielkeuzes worden besproken door teamleider, decaan en coördinator  

 maart Leerlingen krijgen adviesbrief van mentor/decaan 
Een brief dat de keuze is goedgekeurd → de leerling hoeft niks meer te ondernemen 
Een brief dat de keuze is afgekeurd → de leerling moet zijn/haar keuze aanpassen 

29-31 maart Nieuwe keuze doorgeven aan en/of bespreken met de decaan 

1 april Afsluiting profielkeuzeproces 

 

Vragen? 
U kunt een afspraak maken met of een bericht sturen naar Astrid Kwakernaak, decaan vwo. 
akwakernaak@lentiz.nl  
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