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Traject 

• Eerste begeleidingsles decaan: opstarten qompas 
• Mentorles: qompas + interessetest 
• Profielkeuzeavond: profielen en vakken 

• Individuele gesprekken 

• Definitieve profielkeuze: 27 maart 2019 



Qompas 

• www.qompas.nl 
• Stappenplan 

• Einddossier 
• Spelen met profiel 

http://www.qompas.nl/


Profielen 

• Cultuur en Maatschappij (C&M) 
• Economie en Maatschappij (E&M) 
• Natuur en Gezondheid (N&G) 
• Natuur en Techniek (N&T) 



Opbouw van de profielen 

•Gemeenschappelijk deel 
• Profielvakken 

• Profielkeuzevakken 

•Vrije keuzevak  



Gemeenschappelijk deel 

• Voor elk profiel hetzelfde 

• Vakken: Nederlands 
       Engels 
       Lichamelijke opvoeding 

        Culturele en Kunstzinnige vorming (Ckv) 
       Maatschappijleer 
       Rekenen   



Cultuur en Maatschappij 

Profielvakken (allebei verplicht): 
• Geschiedenis en Frans of Duits 
 
Profielkeuzevakken:  
• Aardrijkskunde of economie (1 keuze) 
• Tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama (1 keuze) 

 
Vrije Keuzevakken (1 keuze):  
• Aardrijkskunde, economie, informatica, Bewegen sport en maatschappij (BSM), 

tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama 

 
• Er kan slechts 1 vak gekozen worden uit: handvaardigheid, tekenen, muziek en 

BSM.  
• Nadeel: geen wiskunde 



Doorstroming Cultuur en Maatschappij 

• Kunst en Cultuur 
• Rechten 

• Gedrag en Maatschappij 
• Onderwijs en Opvoeding 

• Taal 
• Communicatie 

• Gezondheidszorg (beperkt) 



Economie en Maatschappij 

Profielvakken (verplicht): 
• Wiskunde A , economie, geschiedenis 

 
Profielkeuzevakken (1 keuze): 
• Frans, Duits, aardrijkskunde, bedrijfseconomie 

 
Vrije keuzevakken (1 keuze): 
• Aardrijkskunde, bedrijfseconomie, informatica, Bsm, 

Tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama 

 
 



Doorstroming Economie en Maatschappij 

• Kunst en Cultuur 
• Rechten 

• Gedrag en Maatschappij 
• Onderwijs en Opvoeding 

• Taal 
• Communicatie 

• Economie  
• Gezondheidszorg (beperkt) 
 



Natuur en Gezondheid 

Profielvakken (verplicht) 
• Wiskunde A of B, biologie, scheikunde 

 
Profielkeuzevakken (1 keuze): 
• Natuurkunde, aardrijkskunde 

 
Vrije keuzevakken (1 keuze): 
• Informatica, aardrijkskunde, natuurkunde, Bsm, bedrijfseconomie, muziek, drama, 

dans, handvaardigheid, tekenen, Duits, Frans,  
 
• Het kiezen van natuurkunde en bedrijfseconomie vergroot de mogelijkheden voor 

vervolgstudies aanzienlijk 

 



Doorstroming Natuur en Gezondheid 

• Kunst en Cultuur 
• Rechten 

• Gedrag en Maatschappij 
• Onderwijs en Opvoeding 

• Taal & communicatie 

• Economie (met het vak bedrijfseconomie!) 
• Techniek (met het vak natuurkunde!) 
• Gezondheidszorg 

• Aarde & milieu 

• Chemie 
 



Natuur en Techniek 

Profielvakken (verplicht): 
• Wiskunde B, natuurkunde, scheikunde 

 
Profielkeuzevakken (1 keuze): 
• Biologie, informatica 

 
Vrije keuzevakken (1 keuze): 
• Informatica, biologie, aardrijkskunde, Bsm, bedrijfseconomie, muziek, dans, 

drama, handvaardigheid, tekenen, Duits, Frans,  
 

• Dubbelprofiel door kiezen biologie 
 



Doorstroming Natuur en Techniek 

• Kunst en Cultuur 
• Rechten 

• Gedrag en Maatschappij 
• Onderwijs en Opvoeding 

• Taal & communicatie 
• Economie (met het vak bedrijfseconomie!) 
• Gezondheidszorg 

• Aarde & milieu 

• Chemie 

• Techniek 

 



Algemene Zaken 

• Wiskunde A of B kiezen: - gemiddeld een 7  
                    - overleg met wiskunde docent, positief advies 
• Extra vak kiezen: mogelijk (geen garantie), maatwerk 

• Overgang: gekozen vakken niet lager dan onafgerond 5.0, max. 2 
onvoldoendes 

• Dans en drama: bij instroom audities 
• Dansleerlingen kunnen vrijstellingen krijgen 

• Wisselen na inleveren profielkeuze: -maatwerk 

                        - via teamleider meneer Lensink 

•  Profielkeuzeboekje  



Contact 

Janneke Aitink: jaitink@hetstedelijklyceum.nl 
Marieke Lutjeboer: 
mlutjeboer@hetstedelijklyceum.nl  

mailto:jaitink@hetstedelijklyceum.nl
mailto:mlutjeboer@hetstedelijklyceum.nl


Vragen? 


