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De vier profielen

• Natuur en Techniek NT
 

• Natuur en Gezondheid NG
 

• Economie en Maatschappij EM
 

• Cultuur en Maatschappij CM



Opbouw van een profiel

 
• Gemeenschappelijk deel
 

• Profieldeel
 

• Vrije deel



HAVO gemeenschappelijk deel

• Nederlands NE
• Engels                                   EN
• maatschappijleer MA
• culturele en kunstzinnige      CKV
   vorming
• lichamelijke opvoeding          LO   
 
 
 



Profiel NG

• verplicht: biologie en scheikunde
• verplichte keuze uit: wiskunde-A of 

wiskunde-B 
 

• verplichte keuze uit: aardrijkskunde, 
natuurkunde of NLT  

 
• Als een leerling kiest voor natuurkunde 

en wiskunde B, wordt dat als een 
NT-profiel aangemerkt.

 
  



Vrije deel NG-profiel

1 van onderstaande vakken kiezen: 
  

• AK, NA, NLT, ECO, BE/BC, KB, IF 
 

• FA, DU, SP, GES, FI, KM *

* de cursieve vakken passen niet 
gegarandeerd in het rooster van de leerling 
(maatwerk) 



Profiel NT 

• verplicht: natuurkunde, wiskunde-B en 
scheikunde 

 
• verplichte keuze uit: biologie, 

informatica, wiskunde-D, NLT (natuur 
leven & technologie)

 



Vrije deel NT-profiel

1 van onderstaande vakken kiezen:  
 
• BIO, IF, WD, NLT 

 
• BE/BC, ECO, KB *

* de cursieve vakken passen niet 
gegarandeerd in het rooster van de leerling 
(maatwerk)



Profiel EM

• verplicht: economie en geschiedenis 
• verplichte keuze uit wiskunde-A of 

wiskunde-B 
 

• verplichte keuze uit: aardrijkskunde, 
BE/BC, Duits, Frans 

 

 



Vrije deel EM-profiel

1 van onderstaande vakken kiezen:
 
• AK, BE/BC, DU en FA 

 
• IF, SP, FI, BIO, KB en KM*

* de cursieve vakken passen niet 
gegarandeerd in het rooster van de 
leerling (maatwerk) 



Profiel CM

         
• verplicht: geschiedenis  
• verplichte keuze uit Frans of Duits 

 
• verplichte keuze uit: aardrijkskunde of 

economie 
 

• verplichte keuze uit: KM, KB, FI, FA of 
DU  

 



Vrije deel CM-profiel

1 van onderstaande vakken kiezen:
 
• AK, ECO, KM, KB, FI, FA, DU, BE/BC, WA 

 
• IF, BIO, SP*

* de cursieve vakken passen niet 
gegarandeerd in het rooster van de leerling 
(maatwerk) 



bovenbouw havo

•  grotere zelfstandigheid
– meer zelf plannen
– programma van toetsing en afsluiting, PTA
– studiewijzers  

•  centraal toetsenrooster
– alle klassen maken op hetzelfde moment dezelfde toets
– cijfer telt al deels mee voor eindcijfer bij diploma

•  zelfstudie
– meer tussenuren
– deel hiervan gebruiken voor schoolwerk 

• praktische opdrachten en vakhulp
• werken in mediatheek  

• mentor begeleidt         



Keuzeproces 3 havo

• Mentor:  mentorlessen m.b.v. Keuzeweb  
interesse- en profielkeuzetest

 
• Vakdocenten: voorlichting vak-inhoud

     advies
 
• Decanen: uitleg en advies

        bezoek mentorgroepen
eventueel individueel gesprek

          voorlichtingsavond oud-leerlingen 25 nov.
                   projecten
                   gastlessen van professionals
                   profielworkshops 



Tijdpad keuzeproces

• Tot eind februari: digitale methode Keuzeweb, 
projecten, voorlichting nieuwe vakken

• Uiterlijk 9 maart: invullen voorlopige 
profielkeuze in Zermelo    

• Maart: speeddaten met bovenbouw-leerlingen 

• Uiterlijk 3 april: invullen definitieve profielkeuze 
in Zermelo



Keuzeweb:
regiuscollege.dedecaan.net



Keuzetips

Zorg dat je weet wat je kunt
Zorg dat je weet wat je leuk vindt
Zorg dat je weet wat er allemaal is
 
Praat er over, lees er over
Kom langs bij de decanen
Ga naar de voorlichtingsavond
Wees actief in de mentorlessen
 
Succes!



Contact opnemen met de decaan

• alb@regiuscollege.nl

• vlw@regiuscollege.nl


