
Ouderavond klas 3

4 september 2019



19.15 uur LOB en Tweede Fase door dhr. Scheperboer
20.00 uur Pauze
20.20 uur Kennismaking met de tutor per klas:

3A: lok 11 dhr Gaastra
3B: lok 12 dhr Abbenes
3C: lok 13 dhr Bernardus
3D: lok 14 dhr Bos
3E : lok 15 dhr van Aller

20.45 uur Einde



Keuzebegeleiding klas 3

Ouderavond

2 september 2019



Opzet keuzebegeleiding

• Keuzebegeleidingslessen (november – januari)
• Ouder- en leerlingavond woensdag 22 januari 2020
• Advies vakdocenten bij cijferinvoer periode 2
• Individuele gesprekken leerling/ouder – decaan (feb./maart 2020)
• Bedrijfsbezoeken en beroepenpresentaties woensdag 4 maart 2020
• Inleveren keuzeformulier ( uiterlijk 8 april 2020)



Doel keuzebegeleiding

Doel = leren kiezen
• Zelfkennis

- belangstelling

- capaciteiten

- karakter eigenschappen

• Informatie opleidingen en beroepen

• Vaardigheden



Qompas ProfielKeuze

De online gids voor profielkeuze en 
loopbaanoriëntatie



Een online methode

• Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken.

• Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet.

• Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen.

• Leerlingen leggen een persoonlijk dossier (portfolio) aan. Dit is ook 

inzichtelijk voor decanen en tutoren.

• Ouders kunnen thuis meekijken m.b.v. de Qompas Oudermodule en 

hebben een actieve rol. (zelf aanschaffen) 

• Installeren is niet nodig.



Het lesmateriaal

• De site

http://profielkeuze.qompas.nl

• EntryCard

Geeft toegang tot het online gedeelte: tests, 

opdrachten en het persoonlijk portfolio.

• Werkboek

Bevat diverse katernen: een uitleg over de tests, 

informatie over het portfolio, een uitneembare 

ouderbijlage en extra opdrachten voor in de tutorles.

http://profielkeuze.qompas.nl/


Korte introductie van het programma

• De leerling volgt een korte introductie voordat hij/zij gebruik kan maken van het stappenplan.

• Deze introductie bestaat uit drie stappen.

• Deze stappen gaan over het kiezen van een profiel, het kiezen van vakken en over het kiezen van 

een studie.



Opbouw van het programma
•De leerling volgt een persoonlijk stappenplan dat is 
samengesteld door de decaan en maakt daarin een aantal 
opdrachten.

•Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden.

•Aan de hand van de opdrachten bouwen de leerlingen een 
persoonlijk loopbaandossier op.



Informatie zoeken
• Bij het doorlopen van het stappenplan maken leerlingen gebruik van de 

informatie uit het onderdeel ‘Informatie zoeken’.

• Deze informatie kan ook geraadpleegd worden buiten het 
stappenplan om en bestaat uit verschillende onderdelen.

• De informatie is school specifiek: profielen en vakken zijn 
afgestemd op het aanbod van de school.



Profielen & vakken

Het onderdeel ‘Profielen en vakken’ bevat informatie over:

De Tweede fase. - School specifieke informatie over inhoud profielen en vakken. -

Inclusief aansluitende studie- en beroepsmogelijkheden.



Studies

Het onderdeel ‘Studies’ bevat uitgebreide informatie over:
Hoofdgroepen, studierichtingen, studies, toelatingseisen en aansluitende 

beroepsmogelijkheden.



Onderwijsinstellingen
Het onderdeel ‘Onderwijsinstellingen’ bevat informatie over:

• Alle reguliere onderwijsinstellingen en een aantal particuliere onderwijsinstellingen

• Alle opleidingen, open dagen en contactgegevens



Beroepen

Het onderdeel ‘Beroepen’ 

bevat informatie over:

• Beroepensectoren

• Bijbehorende beroepen

• Aansluitende profielen en 

studiemogelijkheden



De vier testen

De stap ‘Test jezelf’ bevat 4 tests:



Mijn loopbaandossier
Het digitale loopbaandossier van de leerling bestaat uit de volgende 
onderdelen:
- Resultaten

- Bewaarmap

- Documenten

- Plus



Het loopbaandossier
• Het loopbaandossier bevat:

- Voortgang stappenplan
- Gekozen profiel en vakken
- Testresultaten
- Eindfavorieten

• Het loopbaandossier bevat de
profielkeuze van de leerling

• Het loopbaandossier is de basis 

voor het gesprek met 

decaan/mentor



Qompas DecanenNet

Via dit volgsysteem hebben decaan/mentor eenvoudig 
inzicht in de vorderingen van de leerlingen zoals:

-Het stappenplan

-De bewaarmap

-Het loopbaandossier

-Het gekozen profiel



Qompas Oudermodule
U kunt een account aanmaken. Uw account is geldig voor al uw kinderen en 

gedurende meerdere jaren.

• Toegang tot alle informatie over Qompas ProfielKeuze

• Tips en adviezen voor de begeleiding van uw kind

• Workshop:

- Competentietest over uw kind invullen

- Verkort stappenplan

- Opdracht over uw kind

• Inzage in dossier van uw kind 

(mits toestemming verkregen)



Zelf een kijkje nemen?

Maak een account aan op de Qompas Oudermodule

http://oudermodule.qompas.nl

of ga naar

www.qompas.nl

en klik door naar Qompas ProfielKeuze

http://oudermodule.qompas.nl/
http://www.qompas.nl/


Tweede Fase



Tweede Fase

Kiezen voor een profiel in klas 4
– Natuur en Techniek (NT)

– Natuur en Gezondheid (NG)

– Economie en Maatschappij (EM)

– Cultuur en Maatschappij (CM) 
(CM)CM)



Opbouw vakkenpakket

gemeenschappelijke vakken

profielvakken verplicht

profielkeuzevak

het vrije deel  - keuze - examenvak

geheel vrije deel - examenvak



Opbouw profiel

 Gemeenschappelijk deel

 Nederlands

 Engels

 Klassieke taal

 Maatschappijleer

 Lichamelijke opvoeding



Opbouw profiel:

Verplichte profielvakken

 Natuur en Techniek

 Wiskunde B

 Natuurkunde

 Scheikunde

 Natuur en Gezondheid

 Wiskunde A (of B)

 Biologie

 Scheikunde

 Economie en Maatschappij

 Wiskunde A(of B)

 Geschiedenis

 Economie

 Cultuur en Maatschappij

 Wiskunde C (of A of B)

 Geschiedenis



Opbouw profiel:

Profielkeuzevak (1 vak)

 Natuur en Techniek
 Natuur, Leven en 

Technologie

 Biologie

 Natuur en Gezondheid
 Natuur, Leven en

Technologie

 Aardrijkskunde

 Natuurkunde

 Economie en Maatschappij
 Aardrijkskunde

 Frans of Duits

 Bedrijfseconomie

 Cultuur en Maatschappij 

(2 vakken)
 Aardrijkskunde (M)

 Economie (M)

 Filosofie (C)

 Frans of Duits of KT (C)



Het vrije deel:

Verplicht keuze-examenvak (1 vak)

 2e klassieke taal

 aardrijkskunde

 biologie

 economie

 geschiedenis

 filosofie

 bedrijfseconomie

 Duits

 Frans

 Natuur, Leven en Technologie

 natuurkunde

 scheikunde



Het vrije deel:

Geheel vrij deel (1 of meer vakken)
 2e klassieke taal

 aardrijkskunde

 biologie

 economie

 geschiedenis

 filosofie

 bedrijfseconomie

 Duits

 Frans

 Natuur, leven en technologie

 natuurkunde

 scheikunde



Schooleigen keuzes:
 Nieuwe vakken

 Natuur, Leven en Technologie

 bedrijfseconomie

 Aparte status Chinees en Cambridge Engels



Keuze vakkenpakket

Basispakket bestaat uit:

 Vakken in het gemeenschappelijk deel

 Vakken in het profieldeel

 Eerste keuzevak in de vrije ruimte

Voor extra vakken in de vrije ruimte geldt het 
volgende:

 Tweede keuzevak : gemiddeld eindcijfer 7,0

 Derde keuzevak : gemiddeld eindcijfer 7,5

 Vierde keuzevak: gemiddeld eindcijfer 8,0



Toeleiding keuzevakken in de vrije 

ruimte:

 Clustering op basis van aantal leerlingen dat een vak in het
profiel of als eerste keuzevak kiest

 Maximale groepsgrootte 31 leerlingen

 Bij teveel aanmeldingen: eerst plaatsing van leerlingen met
tweede keuzevak, dan leerlingen met derde keuzevak en
ten slotte leerlingen met een vierde keuzevak

 Bij teveel aanmeldingen wordt (een deel van) de plaatsing
bepaald door loting

 Voorwaarden: positief advies voor dat vak en een voldoende
eindcijfer



Vragen?



3A: lok 11 dhr Gaastra
3B: lok 12 dhr Abbenes
3C: lok 13 dhr Bernardus
3D: lok 14 dhr Bos
3E: lok 15 dhr van Aller


