
‘Ik zou niet anders willen’



Informatie-avond profielkeuze

“Later begint nu”

7 oktober 2021

19.30 uur



Even voorstellen 
Doel van de avond
Wie doet wat?
Wat te doen bij zorgen?
van mh2 naar….Vier profielen
Hoe te kiezen en wie/wat helpt?
Beroepen
Belangrijke data en sites
Wat te doen na de mavo
Profielen en doorstroom havo



Even voorstellen
Kathrin Gumbmann
Afdelingsleider 
MH2, 3 & M4

André Vermeer
Decaan (LOB)
MH2, 3 & M4

Namens het 
mavoteam



Het team
De mentoren:
Judith van der Velden Hakim Ait Ali Yahia
Hanna Doedens Bas Hemmen

Ondersteunend personeel:
Directie: Judith Rijnders en Nico Hovius
Afdelingsleider mh2: Kathrin Gumbmann
Afdelingsleider Waldorf: Janoes Vermeijden
Examensecretaris: Christa Gaiser
Zorgcoördinator: Ingrid Blom
Decaan plv.: André Vermeer



Informeren over profielkeuze

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

De decaan maakt geen keuze, maar faciliteert.

De leerling heeft steun nodig

Doel van deze avond



Doel komend jaar



MH2  K3, M3 of H3

HV2 M3, H3 of V3

Ieder op zijn plek



Begeleiding en zorg  

Met wie?

Vakdocent Mentor

Zorgteam

DirectieAfd.leider

Mentor

Onderwijs

Organisatie, 
leerlingenzaken en 
beleid

LocatiedirecteurEindverantwoordelijkheid

Afd. 
leider

Decaan



Zit uw kind (langdurig) niet goed in zijn/haar vel?

Neem contact op met de mentor 

Mentor neemt contact op met de afdelingsleider 
--------------------------------------------------------------
Heeft uw kind (langdurig) problemen met een vak en 
flexuren zijn niet afdoende?

Wat te doen bij zorgen?

Neem contact op met de mentor

Mentor neemt contact op met de vakdocent



Vindt u dat het probleem niet goed wordt opgepakt?

Neem dan contact op met de afdelingsleider

Wat te doen bij zorgen?

Nog niet tevreden? Locatiedirectie.



M3/4

Mbo
3 à 4 jaar

Werk

hbo

H4/5

hbo
mbo
Vwo 5

Werk

K3/4

H3

mh2

Van mh2 naar….



Overgang naar 3e klas

https://www.grotiuscollege.nl/bestanden/Overgangsnormen_versie_18_LOC_J8.pdf


Overgang naar 3e klas vanuit waldorf 2 

https://www.grotiuscollege.nl/bestanden/Overgangsnormen_versie_18_LOC_J8.pdf


• Zorg en welzijn (NG)
• Economie (EM)
• Techniek (NT)
• Groen (landbouw)

Keuze uit 4 profielen mavo 3:



• Een gemeenschappelijk deel
• Een profieldeel

• Een vrij deel 

Elke profiel bestaat uit:

verplicht

Twee of drie vakken kiezen



Nederlands

Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

CKV, PWS, LOB

Rekenen (lln zonder WI)

Gemeenschappelijk deel



Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er twee uit:
• Natuurkunde of Tekenen (BTE)
• Geschiedenis of Scheikunde 
• Aardrijkskunde
• Biologie

Uitsluitingen:
Natuurkunde/Tekenen
Duits/Frans
Geschiedenis/Scheikunde

Gemeenschappelijk deel:
• Nederlands

• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

• CKV
• Profielwerkstuk

Profieldeel (verplicht):  
• Economie
• Wiskunde (verplicht in klas 3) 

• Duits of Frans (1 vak kiezen)

Profiel economie



Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er drie uit:
• Natuurkunde of Tekenen
• Geschiedenis of Scheikunde
• Biologie
• Aardrijkskunde 
• Economie
• Duits of Frans

Uitsluitingen:
• Natuurkunde/Tekenen
• Duits/Frans
• Geschiedenis/Scheikunde

Gemeenschappelijk deel:
• Nederlands

• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

• CKV
• Profielwerkstuk

Profieldeel verplicht: 
• Wiskunde
• Biologie of Natuurkunde

Profiel groen (landbouw)



Gemeenschappelijk deel: 

• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer

• Lichamelijke opvoeding

• CKV

• Profielwerkstuk

Profieldeel verplicht: 

• Wiskunde

• Natuurkunde

Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er drie uit:
• Scheikunde of Geschiedenis
• Duits of Frans
• Biologie
• Aardrijkskunde 
• Economie

Uitsluitingen:
Natuurkunde/Tekenen
Duits/Frans
Geschiedenis/Scheikunde

Profiel techniek



Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er twee uit:
• Natuurkunde of Tekenen (BTE)
• Geschiedenis of Scheikunde
• Duits of Frans
• Aardrijkskunde
• Economie

Uitsluitingen:
Natuurkunde/tekenen
Duits/Frans
Geschiedenis/Scheikunde

Gemeenschappelijk deel:
• Nederlands

• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

• CKV
• Profielwerkstuk

Profieldeel (verplicht): 
• Biologie
• Wiskunde (verplicht in klas 3)

• Aardrijkskunde of Geschiedenis (1 vak kiezen)

Profiel zorg en welzijn

https://grotiuscollege.dedecaan.net/kiezen/profielkeuze_vmbo/invullen/afdeling/pakket/deel/zekerheid


Keuzecriteria
aanleg

interesse

toekomstplannen

doorstroom havo

sociale contacten

familie 

advies van externen



• toneelstuk “later begint nu”
• decaan (klassikaal en gesprek)
• mentor/vakdocenten
• Keuzeweb (decaannet)
• ouders registreren zich via: www.grotiuscollege.dedecaan.net

• adviezen docenten in magister
• “Delft on stage”, BJTN-beurs

Keuzebegeleiding

https://grotiuscollege.dedecaan.net/kiezen/profielkeuze_vmbo/invullen/afdeling/pakket/deel/zekerheid
https://inloggen.yubu-dedecaan.net/register/ac69bf30-900f-4722-bc22-60ba6d4cb52d


Techniek

• Electrotechnicus, motorvoertuigentechnicus, bouwkundig medewerker, 
scheepsbouwkundig medewerker, logistiek medewerker, 
automatiseringsdeskundige, ICT-medewerker, metaalectro-deskundige, grafisch 
ontwerper, geluidstechnicus, audiovisueel technicus, instrumentmaker, 
uurwerktechnicus, laboratoriummedewerker, (meubel)restaurateur, goud- en 
zilversmid, woonstylist, windmoleninstallateur

Let op er komen steeds nieuwe beroepen bij. We leiden op voor beroepen die er nog 
niet zijn….

Beroepen

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/beroepen/mbo/filter


Economie

• Boekhoudkundig medewerker, administratief medewerker, 
secretaresse, bankemployé, zelfstandig ondernemer, 
accountmanager, exportmedewerker, administratief juridisch 
medewerker, horeca: kok, kelner, restauranthouder, medewerker 
facilitaire dienstverlening, toerisme: reisadviseur, medewerker 
vakantiepark, host(ess), steward(ess)

Beroepen 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/beroepen/mbo/filter


Zorg en Welzijn

• Verzorgende bejaarden of gehandicapten, 
verpleegkundige, doktersassistent, tandartsassistent, 
apothekersassistent, peuterleid(st)er, onderwijsassistent, 
activiteitenbegeleider, sociaal cultureel werker, 
medewerker jeugdzorg, kapper, schoonheidsspecialist

Beroepen 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/beroepen/mbo/filter


Groen (landbouw) 

• Dierenverzorger, dierenartsassistent, milieumedewerker, 
voedingsdeskundige- assistent, monsternemer, bloemist, 
veilingmedewerker, hovenier, tuinontwerper, parkopzichter

Beroepen 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/beroepen/mbo/filter


WWW.DELFTONSTAGE.NL

28

Wat is Delft On Stage?
Beroepsörientatie | positief podium | lokaal netwerk | vervolg keuzes | dromen mag

Wat kunt u als ouder doen?

1. Doe mee als Beroepsbeoefenaar
2. Praat met uw kind over uw beroep en/of dat van uw partner
3. Bezoek de website om te zien welke beroepen/bedrijven er op Delft On Stage komen

Elk beroep is welkom, want ook VMBO leerlingen kunnen advocaat worden!

Beroepenfeest Delft On Stage dinsdag 8 maart 2022 | sporthal de Buitenhof
Doe Dag donderdag 24 maart 2022 | op het bedrijf
Projectleider Delft On Stage Jori Noordhoek

mail@delftonstage.nl | 06-15271322

Neem gerust contact op voor vragen!

mailto:mail@delftonstage.nl


DELFT ON STAGE 2019



• 15 februari 2022:
Voorlopige profielkeuze inleveren via 
www.grotiuscollege.dedecaan.net

• 12 april 2022:
Definitieve profielkeuze inleveren met 
handtekening ouders / verzorgers

Inleveren keuze

https://grotiuscollege.dedecaan.net/


\

www.grotiuscollege.dedecaan.net
www.bekijkjetoekomstnu.nl
www.kiesmbo.nl
www.spirit4you.nl
www.beroepenkrant.nl  
www.tkmst.nl
www.carieretijger.nl
www.delftonstage.nl
www.studiekeuze123.nl

Lobbox via bjtn
Wegwijs in het mbo gids

Handige / belangrijke sites

http://grotiuscollege.dedecaan.net/
http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://www.kiesmbo.nl/
https://spirit4you.nl/
https://tkmst.nl/
http://www.delftonstage.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/LOBBOX-VMBO
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/mbo-gids-2022


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 

Zie site voor het officiële document voor overstap mavo_havo

Na het Grotius

https://www.grotiuscollege.nl/bestanden/overstap_mavo-havo.pdf


André Vermeer
a.vermeer@grotiuscollege.nl

Contact

mailto:l.brandenburg@grotiuscollege.nl


Doorstroom naar havo



Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er twee uit:
• Natuurkunde of Tekenen (BTE)
• Geschiedenis of Scheikunde 
• Aardrijkskunde
• Biologie

Uitsluitingen:
Natuurkunde/Tekenen
Duits/Frans
Geschiedenis/Scheikunde

Gemeenschappelijk deel:
• Nederlands

• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

• CKV
• Profielwerkstuk

Profieldeel (verplicht):  
• Economie
• Wiskunde (verplicht in klas 3) 

• Duits of Frans (1 vak kiezen)

Profiel economie doorstroom naar EM/CM



Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er drie uit:
• Natuurkunde of Tekenen
• Geschiedenis of Scheikunde
• Biologie
• Aardrijkskunde
• Economie
• Duits of Frans

Uitsluitingen:
• Natuurkunde/Tekenen
• Duits/Frans
• Geschiedenis/Scheikunde

Gemeenschappelijk deel:
• Nederlands

• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

• CKV
• Profielwerkstuk

Profieldeel verplicht: 
• Wiskunde
• Biologie of Natuurkunde

Profiel groen (LB) doorstroom NG/NT



Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er twee uit:
• Natuurkunde of Tekenen (BTE)
• Geschiedenis of Scheikunde
• Duits of Frans
• Aardrijkskunde
• Economie

Uitsluitingen:
Natuurkunde/tekenen
Duits/Frans
Geschiedenis/Scheikunde

Gemeenschappelijk deel:
• Nederlands

• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding

• CKV
• Profielwerkstuk

Profieldeel (verplicht): 
• Biologie
• Wiskunde (verplicht in klas 3)

• Aardrijkskunde of Geschiedenis (1 vak kiezen)

Profiel zorg en welzijn naar NG



Gemeenschappelijk deel: 

• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer

• Lichamelijke opvoeding

• CKV

• Profielwerkstuk

Profieldeel verplicht: 

• Wiskunde

• Natuurkunde

Vrije deel: 
• IT (verplicht voor leerlingen uit mh 2, keuze voor waldorf)

Kies er drie uit:
• Scheikunde of Geschiedenis
• Duits of Frans
• Biologie
• Aardrijkskunde
• Economie

Uitsluitingen:
Natuurkunde/Tekenen
Duits/Frans
Geschiedenis/Scheikunde

Profiel techniek
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