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Even voorstellen 
Wat is LOB? 
Doel van de avond 
van mh2 naar….
Vier profielen 
Hoe te kiezen? 
Belangrijke data en sites
Wat te doen na de mavo en doorstroom havo

Programma



LOB= Loopbaanoriëntatie en begeleiding

De leerlingen begeleiden en ondersteunen in hun loopbaan carriere: 

-Opdrachten maken via MijnLOB
-Mentor/vakdocenten geven advies
-Decaan (klassikaal en gesprek)
-“Delft on stage”, netwerken/ beroepenbeurs en de doe dag.
- Grotius Kiest (vanaf leerjaar 3)
- Eindopdracht PWS ( leerjaar 4)

Wat is LOB? 



Informeren over profielkeuze
Belang van de rol van de ouders m.b.t. de profielkeuze 

De decaan maakt geen keuze, maar faciliteert.

Doel van deze avond



Doel komend jaar



Van mh2 
naar….

MH2- K3, M3 of H3
M4- MBO of HAVO 4



• Zorg en welzijn 
• Economie 
• Techniek 
• Groen 

Keuze uit 4 profielen 



• Een gemeenschappelijk deel
• Een profieldeel

• Een vrij deel

Elke profiel bestaat uit

Verplicht

Twee of drie vakken kiezen



De profielen mavo en havo 
De profielen en de powerpoint zijn terug te vinden op deze website:
https://www.grotiuscollege.nl/leerlingen/decaan
Via magister kan de powerpoint worden verstuurd. 

Profielen mavo-klik hier
Profielen havo- klik hier

https://www.grotiuscollege.nl/leerlingen/decaan
https://docs.google.com/document/d/1Ko7dz9LJMA9dljcowcA7UJ7e0LaNeAMU/edit
https://www.grotiuscollege.nl/bestanden/Overzicht_HAVO_profielen_2021_definitief_7_januari_2021.pdf


Hoe te kiezen?

WAT VIND JE LEUK?!

Waar ben je goed in

Toekomstplannen

Doorstroom havo

Familie

MBO OPLEIDINGEN EISEN VAAK ALLEEN DIPLOMA



9 februari 2023:
Voorlopige profielkeuze inleveren via
www.grotiuscollege.dedecaan.net

31 maart 2023:
Definitieve profielkeuze inleveren met handtekening ouders / 
verzorgers (via keuzevak)

Inleveren keuze

https://grotiuscollege.dedecaan.net/


In mavo 4 moeten leerlingen nog 1 vak laten vallen uit het vrije 
deel.

Dan blijft over:
• Gemeenschappelijke deel, (5 onderdelen)
• Profieldeel, 2 vakken
• Vrije deel, 2 vakken + eventueel IT*
*Een extra vak buiten IT om is alleen mogelijk als er ruimte is in het rooster en als de vakdocent het hiermee eens 
is.

Van mavo 3 🡪🡪 mavo 4



mbo BOL (Beroepsopleidende 

leerweg) BBL

(Beroepsbegeleidende 

leerweg)Havo
- Automatisch doorstroomrecht met een extra vak
- Of anders:

- geen onvoldoende eindcijfers (inclusief de rekentoets)

- gemiddelde cijfer 6,5 (cse en se)

- aansluiting op havo-profiel

- positief advies docententeam

Na het Grotius



\

https://app.lyceolob.nl/login
www.bekijkjetoekomstnu.nl
www.kiesmbo.nl
www.spirit4you.nl
www.beroepenkrant.nl
www.delftonstage.nl
www.studiekeuze123.nl
Wegwijs in het mbo gids

Handige / belangrijke sites

https://app.lyceolob.nl/login
http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://www.kiesmbo.nl/
https://spirit4you.nl/
http://www.beroepenkrant.nl/
http://www.delftonstage.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/mbo-gids-2022
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