
Voorlichting 
Profielkeuze klas 9



Programma vanavond

• Het Karel de Grote College

• Leertrajecten
- HAVO 
- VWO

• Profielen

• Vakkenpakketten

• Kunstvak keuze

• Tijdspad



• Kleine middelbare school (800lln)

• Zoveel mogelijk de inhoud van het hoofdonderwijs 
handhaven, gekoppeld aan de ontwikkelingsstof

• Voor iedereen zo lang mogelijk praktisch/kunstzinnig en 
bewegingsonderwijs

• Nederlands, Engels, maatschappijleer, hoofdonderwijs en 
lichamelijke opvoeding in stamgroepen

• Kunstzinnig onderwijs in gemengde groepen

Het Karel de Grote College 
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Klas 8 • 1/3 periodeonderwijs

• 1/3 kunst- en bewegingsonderwijs

• 1/3 vaklessen
Klas 7



SE, PTA en CSE

Havo
Klas 10 • Profiel

• Start schoolexamen (SE)
PTA (programma van 
toetsing en afsluiting)

• Start Profielwerkstuk

Klas 11 • Afronden SE
• Centraal Schriftelijk 

Eindexamen (CSE)

Vwo
Klas 10 • Profiel

• Start schoolexamen (SE)
PTA (programma van 
toetsing en afsluiting)

Klas 11 • Start Profielwerkstuk

Klas 12 • Afronden SE
• Centraal Schriftelijk 

Eindexamen (CSE)



De profielen

Cultuur & Maatschappij

Economie & Maatschappij

Natuur & Gezondheid

Natuur & Techniek



Havo Profiel- en keuzevakken
Gemeenschappelijke
vakken

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

LO

CKV

Profiel NT NG EM CM

Profielvakken Wiskunde B Wiskunde A  of
Wiskunde B

Wiskunde A  of
Wiskunde B

Economie* of
Wiskunde A  of
Wiskunde B of Frans 
of Duits**

Natuurkunde Biologie Economie Frans of Duits

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis Geschiedenis

Biologie Aardrijkskunde Frans of Duits of 
Aardrijkskunde 

Aardrijkskunde

Keuze Examenvak (bepaald 
door school)

Kunstvak Kunstvak Kunstvak Kunstvak

Geheel vrij deel Vrije School onderdelen (HO van niet-profielvakken, kunstreis)

*    Zonder wiskunde geen overstap mogelijk naar vwo. SE Rekenen verplicht (zie PTA)

**   Het volgen van zowel Frans als Duits is rooster technisch niet mogelijk. We willen het wel 

een mogelijke keuze laten zijn, maar er wordt meer zelfstandigheid van de leerling verwacht



Vwo Profiel- en keuzevakken
Gemeenschappelijke 
vakken

Nederlands

Engels

Frans / Duits

Maatschappijleer

LO

CKV

ANW

Profiel NT NG EM CM

Profielvakken Wiskunde B Wiskunde A of 
Wiskunde B

Wiskunde A of 
Wiskunde B

Wiskunde A, B of 
Wiskunde C 

Natuurkunde Biologie Economie Economie of Frans of 
Duits*

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis Geschiedenis

Biologie Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde

Keuze Examenvak Kunstvak Kunstvak Kunstvak Kunstvak

Geheel vrij deel Vrije School onderdelen (HO van niet-profielvakken, kunstreis, architectuur e.d.)

*   Het volgen van zowel Frans als Duits is rooster technisch niet mogelijk. We willen het wel 

een mogelijke keuze laten zijn, maar er wordt meer zelfstandigheid van de leerling verwacht



Natuur & Techniek

• Wiskunde B

• Natuurkunde

• Scheikunde

• Biologie

• Onderzoekende houding, graag willen weten hoe iets 
zit/werkt

• Goed met cijfers, exacte vakken hebben je interesse 

Let op: om geneeskunde te studeren heb je natuurkunde 

nodig en moet je dus NT kiezen



Natuur & Gezondheid

• Wiskunde A of B

• Biologie

• Scheikunde

• Aardrijkskunde

• Meer nadruk op mens, natuur en milieu

• Exacte vakken hebben je interesse 



Economie & Maatschappij

• Wiskunde A of B

• Economie

• Geschiedenis

• Aardrijkskunde, Frans of Duits**

• Bedrijven, handel management

• Interesse in mens en cultuur

• Samenhang



Cultuur & Maatschappij

• Havo:
• Frans of Duits
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Frans of Duits of Economie Of 

wiskunde A of B

• Talig sterk

• Sociaal, interesse in mensen en 
culturen

• Creatief

• Vwo
• Wiskunde A,B of C
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Frans of Duits of Economie



Extra vakken kiezen

• Hoe zit het met extra vakken? 
• Waarom een extra vak

• Veel in eigen tijd

• Interesse? Maak een afspraak met de decaan



Kunstvak

• Drama

• Beeldend

• Euritmie

• Muziek

Leerlingen krijgen nog 
aparte voorlichting over 

kunstvak later dit jaar.



Kunstvak

• Leerlingen geven een voorkeur aan.

• Geen status van examenvak.

• Alle vier de vakken zijn een verrijking

• Algemene ontwikkeling

• Bij overschot: loting (+ advies mentoren en kunstdocenten)



11 november profielkeuzeochtend voor de leerlingen

15 november online ouderavond

1 februari Doorgeven voorlopige keuze
Hieruit volgt (niet-bindend) advies

Feb/maart evt. gesprek leerling met de 
mentor, vakdocent of decaan

1 april profielkeuze definitief in 
magister en formulier 
ingeleverd bij de decaan
(inclusief voorkeur kunstvak)

Tijdspad Zie profielkeuzeboekje voor uitgebreid overzicht



Doorgeven keuze via magister

Uiterlijk 1 april:

• De leerlingen krijgen een handleiding in de mail.
Deze staat ook op de site (Decanaat)

• Daarna formulier uit Magister printen en ondertekend
inleveren bij de decaan. 



Wat kunt u doen?

“Als ouder heb je veel invloed op (profiel)keuze van uw kind. 
Zeker op deze leeftijd.”

• Gesprekspartner 

• Stimuleren om te oriënteren

• Help uw kind het keuzeproces te plannen en organiseren

• Probeer eigen ideeën over opleidingen/banen aan de kant te zetten

Aanvullende informatie over opleidingen is te vinden op de website. 

https://kgcnijmegen.nl/Onderwijs/Decanaat.aspx


Ondersteunen Profielkeuze

Als ouders inzicht in:
o Waar zijn ze goed in?
o Waar zit het talent?
o Welke vakken vindt hij/zij leuk?
o Wat zijn zijn/haar dromen?
o Welke vakken passen daarbij?
o Welk profiel past daarbij?
o In welk profiel kunnen ze succes ervaren?
o Droombaan?



ZIJN ER NOG VRAGEN?


