
Hartelijk welkom

Ouderavond profielkeuze klas 3

19 november 2020



3D/E Programma van deze avond: 

19:00 uur Algemene inleiding over de profielen door de decanen

19:25 uur Forum met bovenbouwleerlingen 

19.50 uur Het keuzetraject door de mentoren

De link voor 3D: http://meet.google.com/kig-qihe-cga

De link voor 3E: http://meet.google.com/smu-ufec-bps

http://meet.google.com/kig-qihe-cga
http://meet.google.com/smu-ufec-bps


3A/B/C Programma van deze avond: 

19:30 uur Algemene inleiding over de profielen door de decanen

19:55 uur Forum met bovenbouwleerlingen 

20.20 uur Het keuzetraject door de mentoren

De link voor 3A: http://meet.google.com/yyr-bwxj-prk

De link voor 3B: http://meet.google.com/rti-chqv-uho

De link voor 3C: http://meet.google.com/qgh-cupw-nqk

http://meet.google.com/yyr-bwxj-prk
http://meet.google.com/rti-chqv-uho
http://meet.google.com/qgh-cupw-nqk


Profielkeuze klas 3



Keuzeproces
Bewustwordingsproces

Wie ben je? Welke beroepen, 

Wat wil je? studies, profielen 

Wat kan je? en vakken zijn er?

Jij Profielkeuze



Decanaat

Decanen: Machiel Vegting en Rosanne Kofman

• Op donderdag beschikbaar voor afspraken 

• r.kofman@hyperionlyceum.vova.nl

• m.vegting@hyperionlyceum.vova.nl

mailto:R.visser@hyperionlyceum.vova.nl
mailto:R.visser@hyperionlyceum.vova.nl


Wat doen we om de profielkeuze dit jaar 

zo goed mogelijk te laten verlopen? 

• Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), oa. in 

SDL lessen.

• Bij het maken van een profielkeuze worden de 

leerlingen in klas drie begeleid door de 

mentoren, vakdocenten en decanen. 

• We maken daarbij gebruik van Qompas.





Procedure
• November-februari profielkeuzelessen in SDL

• Vakadviezen door docenten in januari

• Stagedag 21 januari

• Profielkeuzedag donderdag 11 februari

• Voorlopige profielkeuze op 4 maart

• 10 minuten gesprekken op 30 en 31 maart

• Definitieve profielkeuze 6 april 2021



Vier profielen

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek



Opbouw profiel
• Gemeenschappelijk deel 

– verplicht voor alle leerlingen

• Profieldeel incl. profielkeuzevak(ken)
CM, EM, NG, NT:
– 4 vakken
– Vrije verplichte keuze uit aantal vakken

• Vrije ruimte 
– 1 vak. Vrije verplichte keuze uit diverse vakken om te 

verdiepen of te verbreden
• Eventueel extra vakken
• Eventueel extra vakken 





Gemeenschappelijk deel
• Atheneum
• Nederlands

• Engels

• Frans of Spaans

• Literatuur 

• CKV

• Drama en rede

• Lichamelijke oefening

• Maatschappijleer

• Profielwerkstuk

• W&O

• Mentorles

• LOB

• Gymnasium
• Nederlands

• Engels

• Latijn of Grieks (incl. KCV)

• Literatuur 

• Lichamelijke oefening

• Maatschappijleer

• Profielwerkstuk

• W&O

• Mentorles

• LOB



Gemeenschappelijk deel
• Atheneum
• Nederlands

• Engels

• Frans of Spaans

• Literatuur 

• CKV

• Drama en rede

• Lichamelijke oefening

• Maatschappijleer

• Profielwerkstuk

• W&O

• Mentorles

• LOB

• Gymnasium
• Nederlands

• Engels

• Latijn of Grieks (incl. KCV)

• Literatuur 

• Lichamelijke oefening

• Maatschappijleer

• Profielwerkstuk

• W&O

• Mentorles

• LOB

Centraal 

Schriftelijk 

Eindexamen

Combinatie-

cijfer



Interessegebieden:

● Communicatie

● Talen en culturen

● Kunst en cultuur

● Geschiedenis, internationale 
betrekkingen, politiek

● Pedagogiek, psychologie, sociologie

● Religie, filosofie, ethiek

Cultuur en Maatschappij



Profiel Cultuur en Maatschappij

• Geschiedenis

• Wiskunde A / B / C

• Aardrijkskunde of Economie

• Filosofie / Frans / Spaans / 

Grieks / Latijn / Muziek / Tekenen



Interessegebieden:

● Mens en gedrag

● Recht en bestuur

● Management

● Geschiedenis, internationale betrekkingen, 
politiek

● Aarde, milieu

● Educatie

Economie en Maatschappij



Profiel Economie en Maatschappij

• Geschiedenis

• Wiskunde A / B 

• Economie

• Aardrijkskunde / Frans / Spaans 



Interessegebieden:

● Aarde, milieu (biomedische 
wetenschappen)

● Onderzoeken / laboratorium / chemie

● Natuur (natuurbeheer)

● Mens, dier en gezondheid 
(dier- / geneeskunde)

Natuur en Gezondheid



Profiel Natuur en Gezondheid

• Wiskunde A / B 

• Scheikunde

• Biologie

• Natuurkunde / Aardrijkskunde / 

Natuur, Leven & Technologie



Interessegebieden:

● Informatietechnologie (ICT)

● Machines, elektronica, techniek, 
voertuigen

● Architectuur / bouwkunde

● Landbouw

● Milieubescherming 

Natuur en Techniek



Profiel Natuur en Techniek

• Wiskunde B 

• Natuurkunde

• Scheikunde

• Biologie / Informatica / Wiskunde D / 
Natuur, Leven & Technologie



Keuzevakken in het vrije deel

Om je te verbreden of te verdiepen in je profiel

1. Filosofie

2. Informatica

3. Aardrijkskunde

4. Frans, Spaans

5. Grieks, Latijn

6. Tekenen

7. Muziek

8. Geschiedenis

9. Economie

10. Biologie

11. Natuurkunde

12. Scheikunde

13. Wiskunde D

14. NLT



Extra vakken (niet verplicht)

Om je te verbreden of te verdiepen in je profiel

1. Filosofie

2. Informatica

3. Aardrijkskunde

4. Frans, Spaans

5. Grieks, Latijn

6. Tekenen

7. Muziek

8. Geschiedenis

9. Economie

10. Biologie

11. Natuurkunde

12. Scheikunde

13. Wiskunde D

14. NLT

15. Wiskunde A

16. Wiskunde B



Extra vak(ken) kiezen

• Extra vak(ken) worden niet ingeroosterd

• Als een leerling meer dan één extra vak 

wil kiezen, eerst gesprek met de mentor 

en decaan. 



Nieuwe vakken 
• Filosofie

• NLT (alleen in natuurprofiel) 

• Literatuur (verplicht in klas 4 en 5) 

• Wiskunde D (alleen i.c.m. met wiskunde B)

• Informatica 

• CKV en KCV

• Drama en rede

• Wetenschap & Onderzoek



Wiskunde in de profielen

C&M E&M N&G N&T

Wiskunde C

Wiskunde A Wiskunde A Wiskunde A

Wiskunde B Wiskunde B Wiskunde B Wiskunde B



Wiskunde C Wiskunde A Wiskunde B

Functies, Grafieken Functies, Grafieken, 
Hellingen

Functies, Grafieken, 
Hellingen, Oppervlakte

Eenvoudige vergelijkingen Vergelijkingen Ingewikkelde 
vergelijkingen

Parameters

Grafiek van sin, cos, tan, 
log, …

Basis meetkunde Analytische meetkunde

Kansrekening Kansrekening

Statistiek

Logica en redeneren



Wiskunde D

• Geen centraal schriftelijk eindexamen

• Bereidt voor op technische studies

• Maakt de studie veel gemakkelijker, omdat 
je veel dingen al een keer hebt langs zien 
komen

• Helpt je ook om Wiskunde B beter te 
begrijpen



Keuzes 
• De leerlingen hebben veel keuzes.

• In totaal meer dan 1000 verschillende 
pakketten mogelijk!

• Nadere analyse voorlopige keuzes 
(roosterbaarheid en groepsgrootte)



3 beperkingen in keuzes 

• Geschiedenis en NLT kunnen niet samen 

gekozen worden.

• Er kunnen maximaal 2 vakken gekozen worden 

uit: informatica, filosofie en wiskunde D.

• Er kunnen maximaal 2 vakken gekozen worden 

uit: economie, biologie en tekenen.



Rol van de docenten

• Geven voorlichtingen vak de vakken in de 
bovenbouw

• Geven vakadviezen (niet bindend, wel dwingend)
– positief (+)

– twijfel (+/-)

– negatief (-)

• Zichtbaar in Magister bij de cijferlijsten eind 
januari.



Overgangsnorm (schoolgids)

N.B.: Een leerling kan ook in de bespreekzone 

komen als hij in het derde leerjaar zit en de keuze 

van zijn profiel sterk afwijkt van de adviezen die 

zijn docenten hebben gegeven. Dit geldt ook als 

de leerling reglementair bevorderd is.



En in 4 VWO? 

• Vak- en/of profielwijzigingen zeer beperkt 

mogelijk t/m 1e week na de herfstvakantie

• Extra vak niet tussentijds laten vallen. Extra 

vakken tellen mee voor de overgang. 



Rol ouders bij de profielkeuze 

• Stimuleren. Bespreek het thuis met zoon/dochter.
• Ga uit van de mogelijkheden.

• U kunt goed beoordelen wat hij of zij kan, en leuk 
vindt; helpen reflecteren.

• Laat daarbij de ideeën en gedachten van uw zoon 
of dochter het uitgangspunt zijn.

• Hulp aanbieden, maar geen keuze opleggen. 
• Meekijken in het loopbaandossier op Qompas.



6 april deadline profielkeuze 

• Digitaal – via Qompas

+ handtekening ouder(s)

• Tweede extra vak alleen via de decaan

• Wijzigingen: alleen schriftelijk via decaan 



- Profielkeuzeproject doornemen

- Qompas site bekijken

- Vragen?!

- Kwaliteitenopdracht ouder/kind

Mentorgedeelte





Profielkeuzeproject:
Thema’s (ongeveer 2 lessen per thema): 

1. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
(kwaliteiten en interesses)

2. Beroepen (+ stage)

3. Sectoren / studies
4. Vakken en profielen



Profielkeuze project eindproduct:

Portfolio met:

- Alle opdrachten uit Qompas uitgedraaid (loopbaandossier)

- Opdrachten profielkeuzedag

- Sollicitatiebrief stage

- Voorlopige profielkeuze

- Stageverslag

+ Presentatie op de profielkeuzedag

Het eindproduct zal dus pas einde periode 2 klaar zijn 

(4 maart) met het inleveren van de voorlopige keuze en stageverslag.



Qompas
profielkeuze.qompas.nl 

• opdrachten stappenplan → loopbaandossier

• toegang tot informatie over profielen en 
vakken, beroepen, studies, opleidingseisen

• online profielkeuze invoeren 







Informatie zoeken: Profielen en vakken
Bevat informatie over de mogelijke vakken in de profielen en als je doorklikt 

informatie over dat vak.

qompas.nl


Informatie zoeken: Studies
Bevat uitgebreide informatie over hoofdgroepen, studierichtingen, 

studies, toelatingseisen en aansluitende beroepsmogelijkheden.

qompas.nl




Informatie zoeken: Onderwijsinstellingen

Bevat uitgebreide informatie over alle reguliere onderwijsinstellingen en een 

aantal particuliere onderwijsinstellingen, inclusief alle opleidingen, open dagen 

en contactgegevens.

qompas.nl


Informatie zoeken: Beroepen
Bevat informatie over beroepssectoren, bijbehorende beroepen en aansluitende 

profielen en studiemogelijkheden

qompas.nl


Het Loopbaandossier

49

• Welk profiel past het beste bij 
de interesses, capaciteiten en 
voorkeuren van de leerling?

• Het Loopbaandossier vormt de 
basis voor het eindgesprek met 
de leerling.

• In het Loopbaandossier staan:
• De Voortgang van het 

Stappenplan

• Het gekozen Profiel en Vakken

• De Testresultaten

• De Eindfavorieten

qompas.nl


Qompas inloggen
• Inloggen via Magister -> ELO -> bronnen of 

via profielkeuze.qompas.nl 

• Account maken met je hyperionlyceum.nl 
mailadres en eigen gekozen wachtwoord

• Zet jezelf in de klas met de klascode:

Voeg hier je eigen klascode in!

https://profielkeuze.qompas.nl/


Momenten voor ouders

• 10 minuten gesprekken: 15/16 december en 30/31 maart
• Stagedag: donderdag 21 januari

– Bied hulp om een snuffelstage te vinden en/of bied er 
één aan!

• Profielkeuzedag: donderdag 11 februari 
– Presentatie van leerlingen bijwonen
– Evt. vertellen over beroep
– Speeddaten met vakdocenten

• Individuele gesprekken mentor en eventueel met de 
decaan altijd mogelijk



Geef je als ouder op!

• Als je een leuk stageadres hebt (niet voor eigen 
kind)

• Als je beroepenvoorlichting kunt geven op de 

profielkeuzedag

• Stuur een mailtje naar mentor of vul de link in in 
de volgende mentormail.

• We hebben jullie hard nodig! 



Vragen? 



Kwaliteitenopdracht in 
Qompas

• Log in op Qompas

• Ga naar de eerste opdracht: ‘kwaliteitenopdracht 

ouders profielkeuze avond’



Kwaliteitenopdracht in 
Qompas

Ouders: 

- Zoek 3-5 kwaliteiten uit de lijst die goed passen 

bij jouw kind

- Leg daarna uit waarom je deze kwaliteiten hebt 

uitgekozen

Leerlingen:

- Luister goed naar de kwaliteiten en uitleg die je 

ontvangt en reageer daar op naar je ouders
- Noteer dit dan in de opdracht op Qompas





www.hyperionlyceum.nl 


