
Profielkeuze 
3 havo

26 januari 2023



Programma

Welkom Mirjam Kisteman

(teamleider)

Vervolg van het keuzetraject/tijdspad Fanne Tuijn

Informatie over de profielen (decaan)

Wiskunde A/B Marijke Schaap
(docent)

Invoeren voorlopige profielkeuze



Vandaag een keuze maken…

• Voorlopige keuze invoeren in Zermelo



Keuzes maken









Keuzetraject



Profielen



Opbouw profiel

1. Gemeenschappelijk deel

2. Verplichte profielvakken (3, bij CM 2)

3. Profielkeuzevakken (1, bij CM 2)

4. Vrije keuze (2 vakken)



Gemeenschappelijke deel

• Nederlands

• Engels 

• Maatschappijleer / social studies

• Culturele kunstzinnige vorming / ACE

• Lichamelijke opvoeding / PE

• Mentoruren (o.a. LOB, profielwerkstuk)



Gemeenschappelijke deel

• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer / social studies

• Culturele kunstzinnige vorming / ACE

• Lichamelijke opvoeding / PE

• Mentoruren (o.a. LOB, profielwerkstuk)



Profiel(keuze)vakken



Natuur & gezondheid

PROFIELVAKKEN

• Wiskunde A of B 

• Scheikunde

• Biologie

PROFIELKEUZEVAKKEN

oNatuurkunde 

oNatuur, leven & technologie 

oAardrijkskunde



Natuur & techniek

PROFIELVAKKEN

• Wiskunde B

• Natuurkunde

• Scheikunde

PROFIELKEUZEVAKKEN

oBiologie 

oNatuur, leven & technologie 

oInformatica



Cultuur & maatschappij

PROFIELVAKKEN

• Geschiedenis

• Moderne vreemde taal

PROFIELKEUZEVAK (cultureel)

oModerne vreemde taal

oMuziek of Tekenen

PROFIELKEUZEVAK (maatschappelijk)

oAardrijkskunde 

oEconomie

oMaatschappijwetenschappen 



Economie & maatschappij

PROFIELVAKKEN

• Wiskunde A of B 

• Economie

• Geschiedenis

PROFIELKEUZEVAKKEN

oBedrijfseconomie

oModerne vreemde taal

oAardrijkskunde

oMaatschappijwetenschappen



Keuzeformulier



Vrije deel 

• 2 vakken

• verbreding of verdieping van het pakket

• rekening houden met vervolgmogelijkheden

• rekening houden met de studiebelasting



Vrije deel / keuzevakken



“Nieuwe” vakken in 4 havo

• Biologie

• Natuur, leven & technologie

• Informatica

• Bedrijfseconomie

• Maatschappijwetenschappen

• Bewegen, sport & maatschappij



Wiskunde

Wiskunde + kiezen = lastig

Marijke Schaap

Docent wiskunde



Gedane informatievoorziening 
voor wiskunde

- Qompas (mentorlessen)

- Typerende hoofdstukken benoemd (wiskundedocent)

- Advies wiskunde A, wiskunde B (wiskundedocent)



Wiskunde A en wiskunde B

C&M E&M

Geen wiskunde Wiskunde A (verplicht)

Wiskunde A (optioneel) Wiskunde B (optioneel i.p.v. A)

N&G N&T

Wiskunde A (verplicht) Wiskunde B (verplicht)

Wiskunde B (optioneel i.p.v. A)



Kenmerken van
wiskunde A en wiskunde B

Wiskunde A Wiskunde B

- Toepassen van wiskunde - Inzicht in wiskunde

- Verhaaltjessommen uit de praktijk - Abstracte sommen

- Big data (praktische opdracht) - Veel algebra

- Statistiek - Meetkunde

- Veel grafische rekenmachine - Bijna geen rekenmachine

- Maatschappelijke studies - Technische studies



Wiskunde A

Wiskunde B



Overstappen?

- Wiskunde A is een ander vak dan wiskunde B !

- Eventueel overstappen aan het eind van het schooljaar

- Achterstand & inhaalprogramma 





Wist u dat…

• … het verstandig kan zijn om beide maatschappij- of 
natuurprofielen te combineren?

• … het CM profiel het enige profiel is waarbij je geen wiskunde 
moet kiezen?

• … er voor de doorstroom naar het VWO wiskunde en een 
moderne vreemde taal in het havo vakkenpakket aan te raden 
zijn?



Keuzetraject na vandaag

• eerste ‘idee’ invullen in Zermelo (via device zoon/dochter)

• adviezen vakdocenten (in Magister vanaf 15 februari)

• profielkeuzebespreking 

• driehoeksgesprekken – op uitnodiging

• definitieve keuze voor de meivakantie

• wijzigingen zijn daarna onder voorbehoud



Invoeren in Zermelo



Zermelo



Vragen?

Fanne Tuijn (decaan)

f.tuijn@jpthijsse.nl

A122

0251-652571

dinsdagochtend, woensdag en vrijdag

mailto:FTn@jpthijsse.nl
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