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Help!, wat moet ik kiezen?
Keuzestress:

• “Ik weet echt nog niet wat ik wil worden hoor!”

• “Ik twijfel tussen iets met natuur en iets met maatschappij”

• “Ik vind talen leuk maar wat kan je er mee?”

• “Ik wil wiskunde-B kiezen maar ik ben zwak in wiskunde!”

• “Ik weet het toch niet, dus ik kies gewoon hetzelfde als Liesbeth”

Hulp door:

• Adviezen van vader of moeder.

• Adviezen van je docent, mentor.

• Adviezen van je decaan en beroepskeuzedagboek.nl

• Informatie uit open dagen.



Profielkeuze, een moeilijk karwei

1. Wat voor soort vakken gaan me goed af?

2. Welke vakken vind ik leuk en interessant?

3. Wat voor soort werk zou ik later het liefst doen?

4. Via welke opleiding kom ik daar?

5. Wat eist die opleiding?



Interesse, profiel en beroep

C&M: cultuur en media, sociaal welzijn

maatschappelijk werker, journalist, modeontwerper,

politicoloog, socioloog, gedragswetenschapper

E&M: financieel-economische, juridische en zakelijke dienstverlening 

verzekeringsagent, hotelmanager, accountant, 

bedrijfseconoom, econometrist, fiscalist



Interesse, profiel en beroep

N&G: plant dier en milieu, medisch welzijn, 

technisch

verpleegkundige, fysiotherapeut, leraar biologie,            

chemisch laborant, chirurg, dierenarts, bewegingswetenschapper, tandarts

N&T: techniek, bouw, informatietechnologie

automatiseringsdeskundige, architect, electrotechnisch ingenieur, natuur- en

sterrenkundige, softwareontwikkelaar, bouwkundige 



Instrumenten bij de profielkeuze

Capaciteiten en interesse

Rapporten

Testen Profiel ASL

Adviezen vakdocenten

ASL

Beroepenavond

Vervolgopleidingen

• Internet (www.studiekeuze123.nl)

• Lijst doorstroomrechten 

• Infotheek decanaat



























Het kiezen van het profiel

Gemeenschappelijk deel omvat voor iedereen 
verplichte vakken.

Kiezen: 

Profieldeel plus verplicht vrije deel 

- Verplichte profielvakken

- Profielkeuzevakken

Vrije deel 1 vak



Gemeenschappelijk deel 
Havo Bonnefanten College

Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer*  

Culturele en Kunstzinnige Vorming*

Lichamelijke Opvoeding 

* sluit af in de vierde klas



Cultuur en Maatschappij (CM) 
Havo Bonnefanten College

geschiedenis 

Frans of Duits

keuze uit twee maatschappijvakken

economie kies 1 vak

aardrijkskunde 

keuze uit vier cultuurvakken

Frans 

Duits kies 1 vak

tekenen

muziek

Kies 1 vak in het vrije deel



Economie en Maatschappij (EM)
Havo Bonnefanten College

wiskunde A of wiskunde B 

geschiedenis 

economie 

kies 1 vak

bedrijfseconomie

aardrijkskunde 

Frans 

Duits 

Kies 1 vak in het vrije deel



Natuur en Gezondheid (NG)
Havo Bonnefanten College

wiskunde A of wiskunde B

scheikunde 

biologie 

Kies 1 vak

natuurkunde  

aardrijkskunde

NLT

kies 1 vak in het vrije deel



Natuur en Techniek (NT)
Havo Bonnefanten College

wiskunde B 

natuurkunde 

scheikunde 

Kies 1 vak

biologie

informatica

NLT

Kies 1 vak in het vrije deel







Gemeenschappelijk deel 
vwo Bonnefanten College

Nederlands 

Engels 

Keuze uit Frans/ Duits 

Maatschappijleer*  

Culturele en Kunstzinnige Vorming

Lichamelijke Opvoeding 

* sluit af in de vierde klas



N – Stroom

Verplichte profielvakken

Wiskunde A of wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Aardrijkskunde 

Kies 1 vak

Informatica

Wiskunde D

NLT

Tekenen

Muziek

Beco

Economie

BSM



M - Stroom

Verplichte profielvakken

Wiskunde A 

Geschiedenis

Economie

Aardrijkskunde 

Kies 2 vakken

Frans

Duits

Tekenen

Muziek

Beco

Informatica

BSM











Wat nu?

Alle inzichten over jezelf combineren:

Daarna, via Zermelo, je keuze maken. 

Het keuzeformulier invullen en inleveren uiterlijk 
11 maart 2022.

Eventueel keuze bijstellen n.a.v. adviezen vakdocenten 
1 april 2022 = datum definitieve profielkeuze!



vragen?

m.husson@stichtinglvo.nl

j.hecker@stichtinglvo.nl

Telefoon 043-3282718

Donderdag is decanendag

mailto:m.husson@stichtinglvo.nl
mailto:J.hecker@stichtinglvo.nl


Vakvoorlichting 

19:55 - 20:25 uur Vakvoorlichting 
ronde 1

20:30 - 21:00 uur  Vakvoorlichting 
ronde 2

Bedrijfseconomie Online

Informatica Online

Muziek Ander moment

Wiskunde A,B Online

Tekenen Ander moment

NL&T Online

BSM Online


