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Programma



Keuzeproces
Keuzes 

maken … 

… is niet zo makkelijk



Kiezen? Hoe doe je dat? 

Zelfkennis 

❑
Wie ben ik?

❑
Wat kan ik?

❑
Wat wil ik?

❑
Wat past bij mij?

❑
Wie kan mij daarbij helpen?



Begeleiding tijdens de keuze

❑
Mentor

❑
Vakdocent(en)

❑
Decaan

❑
Externen

❑
Qompas (digitale methode) en....



Ouders

Praat erover met je ouders! Zij zijn veruit de 

belangrijkste partner voor jou in het keuzeproces!



Mentor

Begeleidt de leerlingen bij hun studiekeuzeproces:

❑
Voert individuele gesprekken

❑
Maakt gebruik van Qompas



Vakdocent(en)

❑
Geeft advies (in Magister) voor de keuzevakken in de 

bovenbouw

❑
Geeft desgevraagd informatie die bij zijn vakgebied hoort



Decaan

❑
Bewaakt het keuzeproces

❑
Organiseert keuze-activiteiten (bv. Profielkeuzedag)

❑
Onderhoudt contacten met het Hoger Onderwijs

❑
Geeft voorlichting en adviezen op maat



Qompas

Digitale methode voor LOB voor leerlingen, mentoren en 

ouders met:

❑
Stappenplan om tot een verantwoorde keuze te komen. Leerlingen

maken stap 1 tot en met 3 voor de profielkeuze

❑
Informatie over vervolgopleidingen

❑
Toelatingseisen voor vervolgopleidingen



Qompas

Toelichting op stap 1 tot en met 3:

❑
Stap 1: profielen en vakken

❑
Stap 2: Over jezelf, wie ben jij?

❑
Stap 3: Waar ben jij goed in?



Bovenbouw HAVO

Vier profielen

CM en EM: maatschappijprofielen

NG en NT: natuurprofielen

❑
Gemeenschappelijk deel

❑
Verplicht profieldeel

❑
Profielkeuzedeel

❑
Vrije deel 



Gemeenschappelijk deel

VAK

VOOR IEDEREEN

HETZELFDE:

Nederlands

Engels

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

Lichamelijke opvoeding

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Maatschappijleer

Levensbeschouwing/filosofie

Profielwerkstuk



Profiel Cultuur & Maatschappij
CM Vak

Verplicht profieldeel Geschiedenis

Moderne vreemde taal

Profielkeuzevak

1x keuze uit maatschappelijk vak: Economie

Aardrijkskunde

én

1x keuze uit cultuurvak: KUMU of KUBV of KUDR

Moderne vreemde taal

Vrije deel, 1x keuze uit: Aardrijkskunde

Economie

KUMU of KUBV of KUDR

Moderne vreemde taal

STEAM/informatica



Profiel Economie & Maatschappij
EM Vak

Verplicht profieldeel Geschiedenis

Economie

Wiskunde A

Profielkeuzevak, 1x keuze uit: Aardrijkskunde

Moderne vreemde taal

Bedrijfseconomie

Vrije deel, 1x keuze uit: Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Moderne vreemde taal

KUMU/KUA/KUDR

Biologie

STEAM/informatica



Nieuwe vakken

Kunstvakken

❑ Je kunt op onze school bij de profielen CM en EM voor Kunst Beeldende Vorming (KUBV), 
Kunst Muziek (KUMU) óf Kunst Drama (KUDR) kiezen

❑ We bieden deze vakken aan in samenwerking met Lyceum Elst

❑ Naast het praktische deel wat alleen wordt getoetst in het schoolexamen, hoort bij elk 
kunstvak een algemeen deel: Kunst Algemeen (KUA). Dit onderdeel wordt zowel in het 
schoolexamen als in het centraal examen getoetst

❑ Bij Kunst Algemeen wordt verdiepend gewerkt aan kunsttheorie en kunstgeschiedenis

❑ Heb je interesse, kijk dan eens naar het filmpje over hoe er gewerkt wordt bij de 
kunstvakken. Je krijgt de link toegestuurd via magister



Nieuwe vakken

Bedrijfseconomie: examenprogramma opgezet uit verschillende invalshoeken

❑ Het functioneren van organisaties

❑ Hoe start je zelf een onderneming, wat komt daar bij kijken?

❑ Financiële zelfredzaamheid in het algemeen, bijvoorbeeld hoe neem je verantwoorde 
beslissingen over persoonlijke financiële zaken zoals studiefinanciering, het kopen van 
een huis

❑ Heb je interesse, kijk dan naar het filmpje door onze vakdocent meneer Janssen. Je krijgt 
de link doorgestuurd via magister

STEAM

❑ Schoolexamenvak, officieel vak op cijferlijst, geen eindexamen

❑ Profielkeuzevak bij NT en vrije keuze bij overige profielen

❑ Gemeenschappelijk deel en deel met keuzevrijheid

❑ Geen STEAM zoals in de onderbouw, hoger niveau en iedereen krijgt te maken 



Profiel Natuur & Gezondheid
NG Vak

Verplicht profieldeel Scheikunde

Biologie

Wiskunde A of B

Profielkeuzevak, 1x keuze uit: Aardrijkskunde

Natuurkunde

Vrije deel, 1x keuze uit: Aardrijkskunde

Natuurkunde

Economie

Duits

STEAM/informatica



Overweging bij dit
profiel:
❑ Je keuze voor wiskunde A of B:
• Voor de keuze van wiskunde B is een groot abstractievermogen 

gewenst, daarnaast een groot doorzettingsvermogen en veel tijd voor 
huiswerk, want dit vak wordt 4 uur in de week gegeven. Er zal ook vaak een 
beroep worden gedaan op pure kennis van de stof.

• Voor de keuze van wiskunde A is ook meer vereist dan alleen 
meedoen: Goed teksten kunnen lezen, niet te snel tevreden zijn met een 
antwoord want er wordt altijd vereist dat antwoorden duidelijk worden 
toegelicht, leerwerk om alle onderdelen goed uit elkaar te kunnen houden. 
Veel tijd besteden aan oplossingssystemen en soorten van grafieken. Ook 
wiskunde A omvat een grote hoeveelheid wiskunde en het is dan ook een 
sprookje dat je wiskunde A “wel even doet”.



Overweging bij dit
profiel:

Je keuze voor natuurkunde:

❑ Voor dit vak wordt een hoge mate van abstract 
denken verwacht. Bovendien zijn er behoorlijke 
wiskundige vaardigheden vereist. Ligt je dat minder goed, 
kies dan voor een ander vak in het profielkeuze- of vrije 
deel

❑ Natuurkunde in de derde klas geeft een goed beeld 
van het vak in de bovenbouw



Profiel Natuur & Techniek
NT Vak

Verplicht profieldeel Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Profielkeuzevak, 1x keuze uit:

Biologie

STEAM/informatica

Vrije deel, 1x keuze uit: Aardrijkskunde

Economie

Duits

STEAM/informatica



Talentontwikkeling

❑ Voor leerlingen die een taal op hoog niveau willen leren beheersen, bestaan 
programma's voor versterkt moderne vreemde talenonderwijs

❑ In de bovenbouw van de havo van OBC Elst kunnen getalenteerde leerlingen 
kiezen voor:

❑ Versterkt Duits: Goethe Deutsch

❑ Versterkt Engels: Cambridge English

❑ Deze versterkte vakken zijn in elk profiel te kiezen

❑ Bij deze vakken moet u als ouder rekening houden met extra kosten voor 
lesmateriaal en examen



Activiteiten bovenbouw LOB

❑ H4: Qompas
❑ H4: VLS: Van Leerling naar Student
❑ H4: VHON: voorlichtingsavond Hoger Onderwijs

❑ H4/H5: Qompas
❑ H4/H5: Open Dagen
❑ H4/H5: Meeloopdagen/Proefstudeerdagen
❑ H5: Eigen activiteit



Studiemogelijkheden HAVO-HBO 

CM EM NG NT

Onderwijs en 
Opleiden

x x x x

Gedrag en 

maatschappij
x x x x

Cultuur x x x x

Gezondheid x maar beperkt x met bio x x

Techniek en Life 

Sciences
- - x x

Economie, 
management en recht

x met eco
x

x soms eco x soms eco

Informatica, Media en 

Communicatie

x, soms 

uitzondering 

mogelijk

x

x x

Sport en bewegen x
x

x x



Tijdpad

❑
Februari 2021: adviezen vakdocenten in Magister

❑
8 en 9 maart 2021: studievoortgangsgesprekken

❑
Voorlopige keuze vakkenpakket: 11 maart 2021

❑
Definitieve vaststelling profielkeuze: 15 april 2021



Voorlopige en definitieve profielkeuze

❑ Uiterlijk 11 maart maak je je voorlopige 

profielkeuze

❑ Doe je verder niets, dan wordt dit automatisch 

je definitieve keuze op 15 april

❑ Wil je tussendoor iets aanpassen? Dat kan tot en 

met 14 april



Kiezen in coronatijd

❑ Via magister krijg je van mij het 
profielkeuzeformulier gestuurd

❑ Je kruist hierop aan voor welk profiel je 
kiest en maakt keuzes voor je 
vakkenpakket

❑ Je levert je ingevulde formulier met 
onderaan een handtekening van één van 
je ouders/verzorgers in via opdrachten in 
magister

❑ Je krijgt ter eindcontrole een uitdraai 
teruggestuurd



Wijzigen voorlopige profielkeuze

❑ Meld je bij mij als decaan

❑ Geef aan wat je wilt wijzigen. Ik stuur je een 

nieuwe uitdraai voor thuis om te laten 

ondertekenen

❑ Je kunt wijzigen tot en met 14 april



Adviezen bij de keuze:

❑ Kijk in welke vakken je plezier hebt. Waar haal je voldoening 

uit?

❑ Focus niet/niet teveel op een beroep wat je nu heel leuk lijkt

❑ Volg je hart?



Nog vragen?

Neem gerust contact op:

➢ Slr@obcnet.nl

➢ Hartelijk dank voor uw/je 
aanwezigheid en 
belangstelling!

mailto:Slr@obcnet.nl


Extra info over nieuwe vakken

Bedrijfseconomie
Kunstvakken

Via magister krijg je een paar linkjes met info door 
de vakdocenten meneer Janssen en meneer Heid in de 
bovenbouw. Kijken, want ze zijn hartstikke leuk én
informatief!!!


