
Profielkeuze havo 3 & vmbo 4

3 december 2019

4-12-2019



LOB in klas …….
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding



Taakverdeling decanen:
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• Dhr. F.Drijfhout (DRF):

• havo bovenbouw klas 4 + 5

• Mevr. A.Haerkens (HRR):

• havo 3 + vwo 3 

• bovenbouw vwo 4,5 & 6

• havo 2 & vwo 2



Taakverdeling decanen:
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• Begeleiding klas 3:

Aanlevering opdrachten m.b.t. profielkeuze

Informatie over profielkeuze

• Uitvoering mentor + klas 3:

Uitwerken diverse opdrachten

Digitaal aanleveren in

ubbo.dedecaan.net
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• Start november

mentorlessen voorbereiding op profielkeuze

• Medio november

informatieles decaan (door mevr. Haerkens)

21 januari 2020

Carrousel vakken bovenbouw 

Voor leerlingen uit 

Winschoten,

Onstwedde en     

Stadskanaal (Engelandlaan)
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30 januari

- bezoek HBO NHL Stenden Emmen. 

(info volgt ouderbrief).

(workshop binnen te kiezen profiel) 

- 6 februari DNA-Workshop en

Presentatie techniek talent

havo 3 (STT) + havo 3 (ONS)
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verantwoordelijkheid:

- Leerling maakt zelf de keuze.

- Ouders / mentoren en decaan helpen 

mee in het begeleiden.

Doel: Samen op weg naar een goede 

profielkeuze.



4-12-2019 8

• december / januari

• individuele leerling gesprekken met de 

decaan HRR (Mevr.Haerkens)

• invullen profielkeuzeformulier

• indien noodzakelijk gesprek ouders met

leerling en decaan HRR

• 31 maart

• profielkeuze is definitief



Te kiezen uit 4 profielen:

4-12-2019 9

- Natuur en Techniek   (NT)

- Natuur en Gezondheid (NG)

- Economie en Maatschappij (EM)

- Cultuur en Maatschappij (CM)

Business School (BS) 



Te kiezen uit 4 profielen:
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NT profiel:  Leatitia Sunzu

NG profiel: Rayela Vogelenzang

EM profiel: Marit Visser

CM profiel: Natasha Lukens



Natuur en Techniek
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voorbeelden werkvelden:

- Technische beroepen

- Gezondheidszorg (bio)

- Laboratoriumwerk

Leatitia Sunzu



Natuur en Gezondheid
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Voorbeelden van werkvelden

- Gezondheidszorg

- Natuur en Landbouw

- Milieu

Rayela Vogelenzang



Economie en Maatschappij

4-12-2019 13

Voorbeelden van werkvelden

- Geldwezen / management

- Toerisme / marketing

Juridisch / fiscaal werk

Bedrijfsbureau

Marit Visser



Cultuur en Maatschappij
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Voorbeelden werkvelden:

- Kunstopleidingen

- Talen

- Maatschappelijk werk

- Journalistiek

- toerisme

CM profiel: Natasha Lukens



Wiskunde A & B, het verschil:
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Wiskunde A: veel kansberekeningen, 

statistiek en toegepaste analyse.

Wiskunde B: het leveren van bewijzen, 

werken met formules, vergelijkingen, 

wiskundig redeneren en meetkunde.



Technasium
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• Profielkeuze NT-NG

• O&O: onderzoeken en ontwerpen

• Projectwerk, groepswerk

• De “beroepsbeoefenaars” krijgen 

opdrachten van buiten de school
• (niet samen te kiezen met BSM)



BSM (= bewegen, sport en maatschappij)
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• Sporten en het organiseren voor anderen

• Meer takken van sport dan bij LO

(atletiek, zelfverdediging, turnen, bewegen op muziek enz.)

• Lesgeven

• 4 lessen per week, naast LO

• Theorie (toetsen, geen examen)

Toekomstige werkvelden:

ALO, PABO, Defensie, Brandweer
(niet samen te kiezen met O&O)



UBS
(Ubbo Business School)
Ondernemend leren



Wat is UBS?

• (Bedrijfs-)economisch gericht

• Link leggen tussen theorie en praktijk



Hoe ziet een lesmiddag UBS er uit?

• Bedrijfsbezoek / excursie / lezing

• Workshop organiseren

• Workshops van HBO volgen

• 100 jaar Ubbo feestavond Bruinsma

13 december 2019

• Eigen onderneming starten

• Speeddate → Ondernemer als coach

• Diploma Basis Ondernemerschap

• Diploma Elementair boekhouden

• POP / zelfreflectie / functioneringsgesprekken



Wat willen we?

• Plusdocument

• Extra vaardigheden

• Veel praktijk

• Goede voorbereiding op HBO

• Zelfreflectie

• Leren plannen

• Zelfstandigheid / zelfwerkzaamheid

• Kritisch zijn

• Probleemoplossend leren denken

• Hogere motivatie 



Doel UBS

Behalen van diploma HAVO+

(hoeft dus niet per sé een ondernemer te zijn)



Profielkeuzeformulier:
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• gemeenschappelijk deel

• Profieldeel (verplicht)
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• Profieldeel (kiezen)

• vrije deel (1 kiezen)

Profielkeuzeformulier:



Meelopen met een ………….
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Heb je geen idee wat het vak inhoud….

Maak dit kenbaar bij: mentor / decaan.

Kijk mee met een les

Praat met de vakdocent of leerling(en)

Het is zo geregeld !



Opstromen naar havo 4
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Vak(ken) niet gekozen op het vmbo, niet te kiezen in 

het profiel op de havo. (hiaat in kennis)

NASK1 

NASK2

Wiskunde

Duits 

Frans

• cijferlijst met een 6,8 gemiddeld. 



Opstroom modules
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Om een goede aansluiting op de havo te realiseren:

Opstroom module voor het: vak Wiskunde 

vak Scheikunde

Aansluitend na het reguliere examen Vmbo volgen.

Contact verloopt via Dhr.Sieders (decaan Vmbo).



Exameneisen Havo
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Geslaagd met:

- Allemaal voldoendes (combinatiecijfer maat / ckv / pws )

- één 5 en de rest hoger

- twee x 5 of één 4 en één 5 met genoeg compensatiepunten

- Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan één 5

Extra exameneis:

Tenminste 5,5 gemiddeld voor de examenvakken bij het CE
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Informatie profielen.

www.studiekeuze123.nl/wegwijzers/profiel-kiezen

Wat kan ik met mijn profiel ?
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begin november: voorbereiding op profielkeuze

eind november informatie lessen (HRR)

30 januari NHL Stenden

6 februari DNA Workshop

Medio december / januari individuele gesprekjes

Eventueel een oudergesprek met de decaan HRR. 

31 maart 2020 profielkeuze definitief.



Vragen ?
Presentatie op de website.

Mail of bel ons:

aharkens@ubboemmius.nl

fdrijfhout@ubboemmius.nl


