
Welkom bij de voorlichting: 
Profielkeuze (t)havo

donderdag 20 januari 2022



m.wessel@rsgslingerboslevant.nl

Maandag: Levant

Dinsdag: Slingerbos

Donderdag: Slingerbos

In verband met maatregelen op dit moment 
niet alle dagen fysiek aanwezig, maar wel altijd 
per mail bereikbaar.

Martine Wessel-Pallandt

Decaan (t)havo

Contactgegevens decaan

mailto:m.wessel@rsgslingerboslevant.nl


❖ Onderbouw vs bovenbouw

❖ De profielen

❖ Profielkeuzeproces / LOB

❖ Belangrijke data

Waar gaan we het over hebben?



De bovenbouw

Verschillen onder- en bovenbouw:

❖ nieuwe vakken

❖ nieuwe docenten

❖ clusters i.p.v. klassen

❖ tempo 

❖ verdieping



Examenvakken

▪ In 4 havo start het examenspoor

▪ Schoolexamen en Centraal Examen

▪ Enkele vakken alleen schoolexamen



Exameneisen

Maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken

Nederlands, Engels en wiskunde



De profielen

Cultuur en 
Maatschappij

Economie en 
Maatschappij

Natuur en 
Gezondheid

Natuur en 
Techniek



Profielkeuzeformulier (t)havo

zie ook Website > Downloads > Decanaat havo/vwo

https://www.rsgslingerboslevant.nl/documenten/downloads/decanaat/profielkeuzeformulier-t-havo-2122.pdf


Opbouw profielen

Verplicht:

❖ Nederlands
❖ Engels (tto > IB Engels en in 5H ook extra examen IB Language B)

❖ Maatschappijleer (tto > deels in Engels)

❖ Culturele kunstzinnige vorming (tto > in Engels)

❖ Lichamelijke opvoeding (tto > in Engels)

❖ Profielwerkstuk (tto > deels in Engels)

❖ tto’ers let op! Je moet opnieuw kiezen voor tweetalig!



Vervolg opbouw profielen

Profieldeel:
❖ 4 verplichte en/of keuzevakken

Vrij deel: 
❖ 1 keuzevak



❖ Geschiedenis en een 2e mvt zijn verplicht

❖ Wiskunde is niet verplicht

Cultuur & Maatschappij
Cultuur en Maatschappij

Profieldeel (verplicht)

× geschiedenis  

Profieldeel (1 × kiezen)

maatschappijwetenschappen

aardrijkskunde

Profieldeel (1 × kiezen)

Frans  

Duits  

Profieldeel (1 × kiezen)

kunst - beeldende vormgeving 1) 

Frans

Duits  

muziek 1)

Vrij deel (1 × kiezen)

aardrijkskunde

bewegen, sport & maatschappij 1)

Duits

economie

Frans

maatschappijwetenschappen

wiskunde A



Vervolg Cultuur & Maatschappij

❖ Mogelijke sectoren/beroepen:

• Social Work

• Communicatie

• Rechten (jurist)

• Onderwijs (leraar) / Pedagogiek

• Talen

• Kunst/Toneel/Muziek (muzikant)

• Media/Journalistiek



Economie & Maatschappij
Economie en Maatschappij

Profieldeel (verplicht)

× geschiedenis  

× economie  

Profieldeel (1 × kiezen)

wiskunde A  

wiskunde B 2),3) 

Profieldeel (1 × kiezen)

maatschappijwetenschappen 2)

Frans 3)

Duits 4)

aardrijkskunde 5)

bedrijfseconomie (voorheen

m&o) 5)

Vrij deel (1 × kiezen)

aardrijkskunde 5)  

bewegen, sport & maatschappij

biologie

informatica 2),3),4)

kunst - beeldende vormgeving

maatschappijwetenschappen 2)

muziek

bedrijfseconomie (voorheen

m&o) 5)

NIET VERPLICHT:

Extra vak (max 1 kiezen, zelfstudie)

……………………………………………………

❖ geschiedenis, economie en wiskunde 

zijn verplicht 



Vervolg Economie & Maatschappij

❖ Mogelijke sectoren/beroepen:

• (Bedrijfs)economie

• Hogere Hotelschool/Leisure & Event

• Rechten

• Onderwijs (leraar)

• Bestuur/Beleid (beleidsmedewerker, manager)

• Marketing/Communicatie 

• HRM

• Politie/Militair

• Media/Journalistiek 



Natuur & Gezondheid
Natuur en Gezondheid

Profieldeel (verplicht)

× scheikunde

× biologie

Profieldeel (1 × kiezen)

wiskunde A  

wiskunde B 3) 

Profieldeel (1 × kiezen)

aardrijkskunde

natuurkunde 3)

onderzoek en ontwerpen 1),6)

Vrij deel (1 × kiezen)

bewegen, sport & maatschappij 1)

Duits 6)

economie

Frans 3),6)

informatica

kunst - beeldende vormgeving 1)

muziek 1)

onderzoek en ontwerpen 

❖ scheikunde, biologie en wiskunde 

zijn verplicht



Vervolg Natuur & Gezondheid

❖ Mogelijke sectoren/beroepen:

• Natuur

• Milieu (milieudeskundige)

• Life Science

• Biologie

• Sport

• Medisch (verpleegkundige, fysiotherapeut)

• Voeding (levensmiddelentechnoloog)

• Dieren (dier- en veehouderij)



Natuur & Techniek
Natuur en Techniek

Profieldeel (verplicht)

× scheikunde

× natuurkunde

× wiskunde B

Profieldeel (1 × kiezen)

informatica 4)

wiskunde D

onderzoek en ontwerpen 1)

Vrij deel (1 × kiezen)

biologie

Duits 4)

economie

informatica

kunst - beeldende vormgeving 1)

muziek 1)

wiskunde D

onderzoek en ontwerpen

❖ scheikunde, natuurkunde en 

wiskunde B zijn verplicht



Vervolg Natuur & Techniek

❖ Mogelijke sectoren/beroepen

• Natuur (natuurkundige)

• Milieu (milieudeskundige, planoloog)

• Techniek (ingenieur)

• Exact (chemicus)

• Informatica (IT-specialist, ontwerper)



Nieuwe keuzevakken

❖ Bewegen, sport en maatschappij (BSM) 

❖ Informatica

❖ Muziek

❖ Maatschappijwetenschappen (MAW)

❖ Bedrijfseconomie

❖ Onderzoek en ontwerpen (O&O)

❖ Kunst-Beeldende vorming (KUBV)



Gevraagd bij opleidingen voor de 
sociaalwetenschappelijke 
beroepspraktijk.

statistiek, kansrekening, 

concrete toepassingen  

Wiskunde A

Gevraagd bij opleidingen in de technische 
sector.

analyse, meetkunde, algebra,

formulevaardigheden, inzichtelijk toepassen  

Wiskunde B

Wiskunde

Wiskunde D

Verdieping in het algemeen

Let op! Wordt online aangeboden!



Extra vak

❖ Niet verplicht

❖ Extra vak: niet ingeroosterd = zelfstudie

❖ Capaciteiten (zelfstandigheid, plannen)

❖ Doorstroom vwo

❖ Let op, niet elk vak is geschikt als extra vak!



Niet: wat wil je later worden?

Wel: hoe kom je erachter wat je wilt 
worden? 

De 5 loopbaancompetenties volgens 

Prof. Dr. Marinka Kuijpers





LOB Activiteiten 3e jaar (t)havo

❖ Beroepenspeeddate 

❖ profielkeuzeonderzoek Aob Compaz (facultatief) 

❖ Vakkenvoorlichting 

❖ Vakkenboekje (op website en ELO) 

❖ Vakadviezen (Magister) → jan/feb

❖ Bovenbouwvoorlichting → feb/mrt



Handige informatiebronnen

❖ Keuzegids Online (ELO)

❖ Nadere vooropleidingseisen havo-hbo (downloads)

❖ Vakkenboekje (t)havo (downloads)

❖ profielkeuzeformulier (t)havo (en (t)vwo)

https://www.rsgslingerboslevant.nl/documenten/downloads/decanaat/vooropleidingseisen-hbo-met-ad-2021-09-14.pdf
https://www.rsgslingerboslevant.nl/documenten/downloads/decanaat/vakkenboekje-t-havo-2022-2023.pdf
https://www.rsgslingerboslevant.nl/documenten/downloads/decanaat/profielkeuzeformulier-t-havo-22.23_1.pdf
https://www.rsgslingerboslevant.nl/documenten/downloads/decanaat/profielkeuzeformulier-t-vwo-2022-2023.pdf


Belangrijke data komende periode 

❖ Zo 6 feb deadline voorlopige profielkeuze

❖ januari, februari vakadviezen in Magister

❖ februari/maart bovenbouwvoorlichting

❖ Zo 10 apr deadline definitieve profielkeuze



Eisenhowerlaan 59
3844 AS Harderwijk
T 0341 - 41 44 84
E info@rsgsl.nl

www.rsgslingerboslevant.nl

Horsterweg 192
3891 EV Zeewolde
T 036 - 521 81 70
E info@rsgsl.nl

RSG LEVANTRSG SLINGERBOS


