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Nieuwsbrief decanaat voor 3VE 
september 2020 
 

Profielkeuzespecial  
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de profielkeuze uw 

zoon of dochter dit jaar moet maken. Komende tijd krijgen de 

leerlingen tijdens klassenwerk van hun coach en van mij informatie over 

de profielkeuze en gaan zij aan de slag met een programma om inzicht 

te krijgen in hun interesses, capaciteiten en beroepsmogelijkheden. Op 

basis daarvan zullen zij in de loop van het jaar hun profielkeuze 

bepalen. Uiteraard vinden we het belangrijk u te informeren en te 

betrekken bij deze belangrijke keuze. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben, dan hoor ik dat heel graag.  

Met vriendelijke groet,  

Inge van Dam, decaan havo/vwo 

 i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl  055-3579825 

 

Begeleidingslessen profielkeuze 

Komende tijd gaan de leerlingen onder begeleiding van de decaan en coach 

aan de slag met het maken van hun profielkeuze. Tijdens deze lessen krijgen 

de leerlingen informatie over de profielen, maar gaan ze ook aan de slag met 

het opbouwen van hun eigen loopbaandossier. Dit dossier maken ze online 

met behulp van het programma Qompas. In Qompas volgen de leerlingen 

een stappenplan. Tijdens dit stappenplan doen ze testen over zichzelf, 

maken ze opdrachten over hun kwaliteiten, talenten en vaardigheden, gaan 

ze op zoek naar favoriete studies en beroepen en kijken ze kritisch naar de 

(nieuwe) vakken in de bovenbouw. Al deze informatie slaan ze op in hun 

einddossier dat uiteindelijk leidt tot een doordachte vakkenpakketkeuze.  

Als ouder kunt u gedurende het proces uitgenodigd worden door uw zoon of 

dochter om bijvoorbeeld de competentietest over hem of haar in te vullen. 

Ook zal uw zoon of dochter u vragen om enkele opdrachten in te vullen of 

samen te maken. De leerlingen kunnen thuis inloggen, dus wellicht is het 

leuk om met enkele opdrachten mee te kijken en/of samen te maken. U kunt 

meer informatie over het programma vinden op de site van Qompas.  

 

Profielkeuzeavond 

7-1-2021 

Profielkeuzeavond voor ouders 

en leerlingen 3A en 3VE 

Walterbosch, Mheenpark en 

Twello over de profielkeuze. 

Tijdens deze avond gaan we met 

jullie in gesprek over de 

profielkeuze van uw zoon of 

dochter. Voor veel van u is dit de 

eerste keer dat uw kind een 

vakkenpakket moet kiezen. Als u 

voor deze avond behoefte heeft 

aan extra informatie over de 

profielkeuzemogelijkheden, hoor 

ik dat heel graag. 

 

         

mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl
http://profielkeuze.qompas.nl/info-voor-ouders.html
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Jaarplanning profielkeuze 3VE 

Hieronder vindt u een globale jaarplanning, zodat u een beeld heeft van wat 

wanneer moet gebeuren met betrekking tot de profielkeuze: 

oktober – januari  Begeleidingslessen over de profielkeuze & 
    2 projecten capita selecta over keuzestromen 

5 oktober  Theatervoorstelling ‘Later begint nu’ (voor 

leerlingen) 

16 november  Optie webinar voor ouders over profielkeuze 

7 januari   Profielkeuzeavond  voor ouders & 

    leerlingen 

11 t/m 15 januari  Themaweek over profielkeuze 

15 januari   Voorlopige profielkeuze  

Vanaf 1 maart   Vakken in de M of N-stroom  

Maart-april   Individuele gesprekken met decaan 

12 mei   Definitieve profielkeuze  

Vakkenpakket & profielen 

Het vakkenpakket in de bovenbouw bestaat uit drie delen: het 
gemeenschappelijke deel, het profieldeel en het vrije deel. Afhankelijk van het 
gekozen profiel moeten de leerlingen verschillende keuzes maken. Waar de 
leerlingen kunnen kiezen, zijn de vakken blauw gemaakt. Alle vakken in het 
vakkenpakket zijn examenvakken. Daarnaast is er nog een nieuw vak te kiezen 
in de bovenbouw dat niet valt binnen een profiel: 

 

• Spaans-elementair  
 

Op de volgende bladzijde vindt u de huidige profielkeuzemogelijkheden, de 
profielkeuzeformulieren vindt u op de site. Op de volgende bladzijde vindt u 
een link naar de profielkeuzeformulieren. Meer informatie over de 
profielkeuze kunt u vinden op de mentorsite op It’s Learning. 
 
 

  

Oriënteren op 
vervolgopleidingen? 

 

Traditiegetrouw organiseren de 
Apeldoornse decanen in 
november oriëntatieavonden 
(NXTLVL) voor onze leerlingen. 
I.v.m. de maatregelen rondom 
Covid-19 zal de voorlichting dit 
jaar online plaatsvinden in de 
vorm van online 
voorlichtingsfilmpjes in 
combinatie met een live-sessie. 
De leerlingen ontvangen via 
school een magazine met de 
voorlichtingsroosters en een 
toegangscode.  

De voorlichtingen die gegeven 
worden zijn bedoeld als 
oriëntatie op het 
vervolgonderwijs, dus voor 
leerlingen die een pakket 
moeten kiezen kan het ook leuk 
zijn wat meer te weten te 
komen over vervolgopleidingen.  

 

Dyslexie? 

Als je dyslexie hebt en je zit op 

het vwo, kan je vrijstelling 

aanvragen voor de verplichte 2e 

vreemde taal. Je moet hier dan 

wel een ander vak voor in de 

plaats kiezen. Vrijstelling kan 

aangevraagd worden bij de 

directie door middel van een 

mail met officiële 

dyslexieverklaring waarin de 

vrijstelling genoemd is. 
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Het gemeenschappelijke deel 
Het gemeenschappelijk deel bestaat uit: 

• Nederlands 

• Engels (of Cambridge English) 

• Maatschappijleer 

• Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV – alleen atheneum)  

• Lichamelijke opvoeding (LO) 

• Frans of Duits (atheneum) of Latijn of Grieks (gymnasium) 
 

Het profieldeel 
Er zijn vier profielen waar de leerlingen uit kunnen kiezen. Met de keuze van een profiel leggen de leerlingen (voor 
een deel) de mogelijkheden voor vervolgstudie vast, de namen van de profielen geven de uitstroommogelijkheden 
weer. U kunt op de profielen klikken voor een algemeen filmpje over de (uitstroom)mogelijkheden.  

 
Cultuur en Maatschappij (C&M)  

• Wiskunde A of wiskunde C     

• Geschiedenis     

• Aardrijkskunde of economie  

• Frans of Duits of kunst-beeldend of kunst-muziek of filosofie  

Economie en Maatschappij (E&M) 

• Wiskunde A of B   

• Geschiedenis    

• Economie    

• Aardrijkskunde, Frans, Duits of bedrijfseconomie  
 
Natuur en Gezondheid (N&G)   

• Wiskunde A of B 

• Biologie 

• Scheikunde 

• Aardrijkskunde of Natuurkunde of O&O 
 

Natuur en Techniek (N&T)   

• Wiskunde B 

• Natuurkunde 

• Scheikunde 

• Biologie of Informatica of O&O 
 

Vrij deel 
• 1 examenvak naar keuze, (zie profielkeuzeformulier vwo of profielkeuzeformulier gymnasium). 

 
Daarnaast bevat het vrije deel de volgende (door de school bepaalde) onderdelen: 
 

• Levensbeschouwelijke vorming (LV) 

• Profielwerkstuk (PWS) 

https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA&list=PL35xUGs8y8iUIz_uIb0RCI46zRUnI17ga&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA&list=PL35xUGs8y8iUIz_uIb0RCI46zRUnI17ga&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4TYOPUuxCJ8&index=3&list=PL35xUGs8y8iUIz_uIb0RCI46zRUnI17ga
https://www.youtube.com/watch?v=4TYOPUuxCJ8&index=3&list=PL35xUGs8y8iUIz_uIb0RCI46zRUnI17ga
https://www.youtube.com/watch?v=mAorQBPY8K0&list=PL35xUGs8y8iUIz_uIb0RCI46zRUnI17ga&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FkvvUiiV_I4&list=PL35xUGs8y8iUIz_uIb0RCI46zRUnI17ga&index=1
https://walterbosch.veluwscollege.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Profielkeuzeformulier-VWO-Walterbosch-2019-2020.pdf
https://walterbosch.veluwscollege.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Profielkeuzeformulier-Gymnasium-Walterbosch-2019-2020.pdf

