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Informatie over:

-De Tweede Fase

-De vier profielen

-Toelatingseisen hbo en universiteit

-Profielkeuzeproces

-Doorstroming havo 5 – vwo 5

-Het kiezen van een extra vak



Tweede Fase

• Niet iedereen in je klas volgt dezelfde vakken

• klassen & clusters

• Vanaf begin havo 4 worden al cijfers behaald 
die meetellen voor het eindexamencijfer



Vier profielen

–Cultuur en Maatschappij (C&M)

–Economie en Maatschappij (E&M)

–Natuur en Gezondheid (N&G)

–Natuur en Techniek (N&T)



Iedere havist volgt de 

volgende vakken:



Cultuur en Maatschappij

Bij een kunstvak heb je 

automatisch ook Kunstvak 

Algemeen (Kua)

Om de mogelijkheid open te 

houden naar vwo door te 

stromen moet je wiskunde 

kiezen

Voorlichting over 

kunstvakken op 

profielmiddag 16-01



https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie






Economie en Maatschappij

Biologie zit op vwo niet in EM (dus 

bij doorstroom van h5 naar v5 kun 

je biologie niet ‘meenemen’.

Voorlichting Be, Biol en Kunstvakken op 

profielmiddag 16-01

Bij keuze voor Be: mogelijkheid 

deelname ‘Vecon Business School’







Profiel Natuur en Gezondheid

Let op: wil je Geneeskunde of 

Tandheelkunde gaan studeren? 

Dan moet je NG kiezen met 

Natuurkunde (Of NT met biologie)

Voorlichting Biol, Nlt & In op 

profielmiddag 16-01

Om dit profiel te kunnen kiezen: 

minimaal 12 punten op 

overgangsrapport bij nask & wis









Profiel Natuur en Techniek

Voorlichting Biol, Nlt & In op 

profielmiddag 16-01

Om dit profiel te kunnen kiezen: 

minimaal 12 punten op 

overgangsrapport bij nask & wis







Belangrijk!

Het profiel dat je kiest bepaalt tot welke vervolg-
opleidingen je de toegang behoudt/verliest.

(en: doorstroom h5-v5 is met hetzelfde profiel)
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Overzicht toelatingseisen per opleiding

https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie


Let op: sector Gezondheid op hbo…..



… en sector gezondheid op universiteit



Sector techniek op hbo….



… en sector techniek op universiteit



Extra vak

• ‘Breed’ houden van het pakket

• Voor wie wat extra’s aankan en wil doorstromen van h5 
naar v5

• Mogelijke vakken: ak, be, dutl, econ, fatl, ges, kubv

• Alleen met toestemming van vergadering

• Geen lesgarantie; motivatie van groot belang

• Niet vrijblijvend ‘even proberen’

• Formulier ‘aanvraag extra vak’ inleveren op 
profielkeuzemoment (20-02)



Doorstroom havo 5 – vwo 5

- met zelfde pakket als op havo 

- kan niet zonder wiskunde in havo-pakket

- op vwo in elk profiel Fatl of Dutl

- biologie in E&M: wel op havo, niet op vwo

- Cijfernorm (6,8). (Wellicht nieuwe wetgeving → geen 
cijfernorm, wel extra vak met daardoor een aansluitend 
vakkenpakket)

- In geval van nieuwe wetgeving: geen extra vak gevolgd / 
geen aansluitend profiel en toch willen doorstromen? 
- Extra voorwaarden (bv cijfernorm & bijwerken vwo4-stof tussen 

eindexamen havo 5 en zomervakantie)



VWO-profielen



VWO-profielen



Keuzebegeleiding

• HACO-lessen met o.a:

– Informatieles decaan

– Lesbrief dedecaannet

– Keuzetest

– Voorlichting door havo 4 leerlingen

– Organiseren van een ouder-voorlichtingsavond

• Vakkenwijzer

• Profielmiddag

• Vakvoorlichtingen in lessen

• Gesprek met mentor



Keuzeproces en tijdspad

-periode 2,3: haco-lessen over profielkeuze.

-partweek 2: profielmiddag met voorlichting nieuwe 
vakken

-6 februari: presentatieavond door leerlingen aan 
ouders.

-10 – 14 februari: profielkeuzegesprekken leerling en 
mentor



Keuzeproces en tijdspad

- 20 februari: invoeren profielkeuze (klassikaal 
op school). Eventueel inleveren formulier extra vak

-12 maart: docenten formuleren advies n.a.v. het 
gekozen profiel (per brief naar huis)

- 26 maart: mentorspreekavond

- 2 april 1e pauze: wijzigingsmoment 



Wijzigen Profielkeuze

• 2 april wijzigingsmoment. Wijzigingsformulier persoonlijk 
inleveren bij decaan in eerste pauze.

Daarna nog een wijzigingswens? → vóór eindvergadering 
schriftelijk aanvragen bij decaan.

Bespreking in eindvergadering én afhankelijk van plaats in 
klassen/clusters.



Aandachtspunten 

• Bevordering vindt plaats binnen het gekozen 
profiel (zie bevorderingsnormen website).

• Natuurprofielen: 12-puntengrens Wi + Nask.

• Vakken kunnen in havo 4 en 5 niet meer 
worden gewijzigd.

• Wat als een vak bijna niet wordt gekozen?



Dedecaannet

• Vanaf de derde t/m de vijfde klas

• Portfolio

• Veel handige links naar opleidingen, testjes, 
veel gestelde vragen, Keuzegids etc.

• Ouders kunnen lid worden

www.de-breulhv.dedecaan.net

http://www.de-breulhv.dedecaan.net/


Tot slot…

• Vragen?

Contact:

• e-mail: 

a.vanderwekke@de-breul.nl

mailto:a.vanderwekke@de-breul.nl

