
Ouderavond 
profielkeuze H3
mentor



• Qompas

• Individuele gesprekken mentor

• Advies vakdocenten

• Resultaten

Profielkeuzetraject

LOB = Loopbaanontwikkeling en beroepskeuze 



Profielkeuzeformulier



Elke leerling is zélf verantwoordelijk voor zijn/haar resultaten. De 
mentor houdt samen met de ouders/verzorgers de resultaten van de 
leerling in de gaten.

1. Cijfers (magister)

2. Rapporten

3. Rapportvergaderingen 

Resultaten



Overgangsnormering



Overgangsnormering 
afgewezen, maar…. 

Dit geldt alleen voor leerlingen die hierdoor alsnog 
een mogelijkheid hebben over te gaan (door in 
bespreekruimte te komen). Dus niet voor definitief 
afgewezen leerlingen.



Voorwaarden 

Bij de profielkeuze zijn er de volgende voorwaarden:

Wiskunde B mag gekozen worden als het wiskunde het cijfer ≥ 7,0 bedraagt. Indien 
het cijfer voor wiskunde ≥ 6,5 én ≤ 6,9 bedraagt, beslist de docentenvergadering. Bij 
onderstaande profielen mag wis B alleen gekozen worden als aan deze norm is 
voldaan. 

Het NT-profiel mag gekozen worden als het totaal van de cijfers van de vakken 
wiskunde, natuurkunde en scheikunde ≥ 20,1 bedraagt én geen van deze cijfers lager 
is dan 5,0. 
Indien het totaal van deze cijfers ≥ 19,0 én ≤ 20,0 ligt, beslist de 
docentenvergadering. 



Voorwaarden 

Het NG-profiel met natuurkunde mag gekozen worden als het totaal van de cijfers 
van de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde ≥ 20,1 bedraagt én geen van 
deze cijfers lager is dan 5,0. Daarnaast dient voor biologie een cijfer ≥ 6,1 te zijn 
behaald. Indien het totaal van de cijfers voor wiskunde, natuurkunde en 
scheikunde ≥ 19,0 én ≤ 20,0 bedraagt, beslist de docentenvergadering. 

Het NG-profiel zonder natuurkunde mag gekozen worden als het totaal van de 
cijfers van de vakken wiskunde en scheikunde ≥ 13,5 bedraagt én geen van deze 
cijfers lager is dan 5,0. Daarnaast dient voor biologie een cijfer ≥ 6,1 te zijn 
behaald. Indien het totaal van de cijfers voor wiskunde en scheikunde ≥12,5 én ≤ 
13,4 bedraagt, beslist de docentenvergadering.

Binnen het profiel C&M mag economie alleen gekozen worden als er een cijfer van 
≥ 6,1 is behaald voor dit vak. 



profieladvies mentor

Geen mening, maar advies van de mentor. 
Gebaseerd op:

• Resultaten (cijfers)
• Wens leerling
• Capaciteiten
• Adviezen volwassen: ouders, mentor, decaan
• Ervaring en expertise: zo groot mogelijke kans van slagen

• Indien een leerling in de bespreekruimte staat, wordt altijd 
bekeken binnen welk profiel een leerling wél over kan!
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Dyslexie en/of extra vak



Profielkeuzedagen

25 januari: Stage



Wij begeleiden de 
leerling naar de keuze 
voor het juiste pakket. 
Dat doen we met het 
pakket “Qompas
Profielkeuze”.



De leerling krijgt inzicht in zijn/haar interesses 
en competenties. Hij/zij verdiept zich in studies 
en beroepsrichtingen. De weerslag van het 
stappenplan is te vinden in het 
loopbaandossier. 



Ook u als ouder heeft 
een rol in dit systeem.  
In deze hoek kunt u 
reflecteren op de 
eigenschappen van 
uw kind.



Belangrijke datums
Na herfstvakantie Start QOMPAS

18/01 Ouderavond profielkeuze

24/01 – 25/01 Profielkeuzedagen

27/02 – 03/03 Voorjaarsvakantie

06/03 Inleveren cijfers en adviezen

15/03 – 16/03 Rapportvergadering  inclusief profielkeuze

17/03 – 03/04 Leerling – mentor spreektijd (indien nodig)

23/03 (Ouder)spreektijd

Week 14 Profieladviesbrief 

18/04 Deze week definitieve profielkeuze, ouders en leerlingen op 

school 19.30 uur

03/07 – 07/07 Toetsweek

17/07 – 20/07 Rapp.verg. + proclamatie, Inleveren contract extra vak!! V4/ H4 

mét profiel door overgangsvergadering bevestigd
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Bedankt voor uw komst

Deze week op intranet → jaarlaag H3

➢ Presentatie plenaire gedeelte 

(decaan + afd. leider)

➢ Presentatie mentor

➢ Tijdpad profielkeuze

➢ Relevante info m.b.t. extra vak 



Vragen


