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Even voorstellen:

• Edwin Nieuwkamer, decaan havo 
• Decanaat kamer 004
• e.nieuwkamer@grotiuscollege.nl

• Telefoon school 015-8000000
• Marinka Birkhoff, decaan vwo
• Purdy Broekhuizen, decaan mavo

www.grotiuscollege.nl



Doel van deze avond

www.grotiuscollege.nl

• Informeren over profielkeuze
• Belang van de rol van de ouders benadrukken 

m.b.t. de profielkeuze 
• De decaan maakt geen keuze, maar faciliteert
• De leerling heeft steun nodig



Bevordering naar havo-4

www.grotiuscollege.nl

www.grotiuscollege.nl → 
Leerlingen → documenten → overgangsnormen
Ouders → documenten → overgangsnormen

Directe link: 
https://www.grotiuscollege.nl/bestanden/Overg
angsnormen_versie_18_LOC_J8.pdf 



• havo → klas 4 en 5

• vwo  → klas 4, 5 en 6

Profielen in de bovenbouw

www.grotiuscollege.nl



Wat is een profiel?

www.grotiuscollege.nl

Een samenhangend onderwijsprogramma dat 
voorbereidt op een groep van verwante 
opleidingen in het hoger beroepsonderwijs of 
het wetenschappelijk onderwijs



Keuzecriteria

www.grotiuscollege.nl

• Aanleg/ Capaciteiten (adviezen docent)
• Interesses (toekomstverwachting)
• Gevoel (bij jezelf blijven)
• Doorstroomeisen (wat is er nodig om die 

opleiding te gaan doen)



Keuze uit vier profielen

www.grotiuscollege.nl

• Cultuur en maatschappij
• Economie en maatschappij
• Natuur en gezondheid
• Natuur en techniek



Elk profiel bestaat uit:

www.grotiuscollege.nl

• Een gemeenschappelijk deel dat voor alle 
profielen gelijk is.

• Een profieldeel dat kenmerkend is voor dat 
profiel.

• Een vrij deel. 



Overzicht profielen

www.grotiuscollege.nl

• Overzicht profielen via:
www.grotiuscollege.nl → Leerlingen → Decanaat
www.grotiuscollege.nl → Ouders → Decanaat
www.grotiuscollege.dedecaan.net → Downloads

• SLU: Studielast uren in klokuren (= incl. alles: 
les, huiswerk etc.) 

• Zie document profielen



Nieuwe vakken:

www.grotiuscollege.nl

• CKV: (culturele kunstzinnige vorming ) Sluit je 
af in 4e klas 

• Maatschappijleer: Sluit je af in 4e klas 
• Profielwerkstuk: Start in havo 4, afronding in 

havo 5 voor de Kerstvakantie
• Het gemiddelde van deze drie vormt het 

combinatiecijfer dat als een examenvak 
meetelt



Nieuwe vakken (vervolg):

www.grotiuscollege.nl

• Wi A:  Statistiek + kansberekening / functies, 
grafieken

• Wi B: Ruimtemeetkunde, algebra (Voor de 
Exacte/ Technische kant!) Logisch in 
combinatie met natuurkunde!



Let op:

www.grotiuscollege.nl

• Wiskunde B kan alleen gekozen worden in 
havo 4 indien het adviescijfer van wiskunde B 
een 6,0 of hoger is.

• Natuurkunde kan in een E&M profiel alleen 
gekozen worden als wiskunde B is gekozen.



Nieuwe vakken (vervolg):

www.grotiuscollege.nl

• INF: (Informatica) gaat in op software 
en hardware 

• BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij 



Beperkingen keuze extra vak

www.grotiuscollege.nl

• Extra vak is geen recht en komt niet vaak voor
• Geen onvoldoendes op overgangsrapport
• Overgangsvergadering beslist
• Extra vak moet in rooster passen
• Groepsgrootte 
• Voorwaarden beschreven in protocol



Voorbereiding op keuze

www.grotiuscollege.nl

• voorlichtingsavond 10 november 2022
• begeleiding door mentor en decaan
• DeDecaan.net en Keuzeweb
• Grotius Kiest 2 februari 2023
• voorlichting door vakdocenten en leerlingen
• adviezen docenten in Magister
• gesprek met decaan



Inleveren keuze

www.grotiuscollege.nl

• 9 februari 2023:
Inleveren voorlopige keuze in decaannet

• 31 maart 2023: 
Inleveren definitieve keuze geprint + 
ondertekend door leerling en                                          
ouder/ verzorger

• Tweede week juli 2023:
Docentenvergadering maakt keuze definitief



DeDecaan.net

www.grotiuscollege.nl

Meld je/u aan op de website van het decanaat: 
• www.grotiuscollege.nl>juniusstraat>
leerlingen>decaan>decanaat
• www.grotiuscollege.nl>juniusstraat>
ouders>decaan>decanaat

• Instructie: zie document in downloads



Verzoek

www.grotiuscollege.nl

Grotius Kiest!

Donderdag 2 februari 2023

Voorlichting door ouders en oud-leerlingen



Voorlichting profielkeuze havo

www.grotiuscollege.nl

Einde presentatie.
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