
Profielkeuze 

Als leerjaar 3 vordert en de bovenbouw in zicht komt, komt ook de profielkeuze dichterbij. 
Wij begeleiden jou en je ouders/verzorgers optimaal bij het maken van een goede keuze. 
Je doorloopt hiervoor tijdens de mentorlessen een klassikaal én een gepersonaliseerd 
traject.  

Planning begeleidingstraject 
De planning voor het begeleidingstraject 2018-2019 vind je hier in een schema: 

Profielen 
De profielen die je kunt kiezen, zijn als volgt opgebouwd: 

A: Gemeenschappelijk deel: Deze vakken moet iedereen verplicht volgen. 
B: De profielvakken: Bij elk profiel hoort een aantal verplichte vakken. 
C: Een profielkeuzevak: Naast de profielvakken kies je één profielkeuzevak. 
D: Het vrije deel: Je kiest één vak uit het aanbod.  

4 september Algemene voorlichting voor ouders/verzorgers van leerlingen 
van leerjaar 3 op de ouderavond. 

september-

mei

Tijdens de mentorlessen werk je aan de profielkeuze. Je 
bespreekt je profielkeuze met je mentor en als dat nodig is met 
de decaan. Je mentor bespreekt de profielkeuze ook met je 
ouders/verzorgers. 

9 oktober Profielkeuzedag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(HAN).

18 

december

Voorlopige profielkeuze. Samen met je ouders/verzorgers kies 
je een van de vier profielen en de vakken in de vrije ruimte. 

februari Eerste prognose door de vakdocenten over je kansen in de 
bovenbouw met het profiel dat je kiest. 

11 - 22 

maart

Profielkeuzegesprekken met je mentor.

maart Rapport 3 met tweede prognose door de vakdocenten over je 
kansen in de bovenbouw met het profiel dat je kiest. 

15-19 april Definitieve profielkeuze



= 

Gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke 
Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Rekenen
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Kies één van de 
vakken: 
• Duits 
• Frans 
• Aardrijkskunde 
• Maatschap

pij- 

wetenscha

ppen 

• Wiskunde A 
• Biologie 1)

Het vrije deel 
Kies één van de 
vakken: 
• Duits 
• Frans 
• Aardrijkskunde 
• Maatschap

pij- 

wetenscha

ppen 

• Managem

ent & 

Organisat

ie 

• Natuurkunde 2) 
• Biologie 
• Beeldende 

Vorming 
• Dans 
• Drama 
• Muziek

Het vrije deel 
Kies één van de 
vakken: 
• Duits 
• Frans 
• Economie 
• Geschiedenis 
• Maatschap

pij- 

wetenscha

ppen 

• Aardrijkskunde 
• Managem

ent & 

Organisat

ie 

• Natuurkunde 
• Natuur, 

Leven en 

Technologi

e 

• Beeldende 
Vorming 

• Dans 
• Drama 
• Muziek

Het vrije deel 
Kies één van de 
vakken: 
• Duits 
• Frans 
• Economie 
• Geschiedenis 
• Maatschap

pij- 

wetenscha

ppen 

• Aardrijkskunde 
• Managem

ent & 

Organisat

ie 

• Biologie 
• Natuur, 

Leven en 

Technologi

e 

• Beeldende 
Vorming 

• Dans 
• Drama 
• Muziek) 




