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Woord vooraf
Het programma van loopbaanoriëntatie en -begeleiding is inmiddels al een eind gevorderd in dit
schooljaar. De lessenserie die de mentoren hebben
verzorgd, is afgerond. Inmiddels zijn de mentoren
gestart met het voeren van LOB-gesprekken met hun
leerlingen. Daarnaast zijn de leerlingen onder leiding
van hun decaan begonnen om stap voor stap tot een
voorlopige profielkeuze te komen.
De PowerPoint-presentatie met de voorlopige profielkeuze wordt D.V. eind december ingeleverd door de leerlingen. Een bijzondere ervaring voor de leerlingen is ook de
snuffelstage. Deze stond gepland voor 20 januari 2021,
maar zoals het er nu voor staat met corona is de kans niet
groot dat dit ook daadwerkelijk doorgaat.
De een na laatste stap in het keuzeproces is het gesprek
dat de decaan gaat voeren met de leerling. Daarin spelen
de adviezen van de vakdocenten een belangrijke rol. Deze
gesprekken beginnen eind januari 2021 en zullen doorlopen
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tot de laatste week van april. Een belangrijke datum voor
LOB is 1 april. Rond deze datum moet iedere leerling een
definitieve keuze voor een profiellijn gemaakt hebben.
Over al deze zaken én het belang van 1 april wordt u in
dit nummer geïnformeerd.
De decanen lichten de ouders graag weer voor over de
profielkeuze en alles wat er mee samenhangt. Over de
vanouds altijd goedbezochte voorlichtingsavonden in
januari kunt u in dit nummer informatie vinden.
Ook is er nog even aandacht voor de kernvakken, gezien
de eisen bij de uitslag van het eindexamen. Ten slotte
kijken we naar de afronding van klas 3 (jaarverslag, allerlaatste wijzigingen en rapportenvergadering) en geven
we kort weer hoe LOB verdergaat in klas 4.
Voor al de vermelde data geldt: zo de Heere wil en wij leven.
F. Quist en H.A. van Dongen 

Ouders welkom op
voorlichtingsavond
Begin april van klas 3 moeten alle leerlingen uit havo3 en vwo-3 een profiel kiezen. Bij deze keuze spelen
verschillende factoren een rol: de prestaties van de
leerlingen, de eisen die vervolgopleidingen stellen,
de werkinstelling, de testuitslagen, de adviezen van
de vakdocenten enzovoort. Kortom; een keuzeproces waar ook ouders veel vragen bij kunnen hebben.
Vandaar dat elk jaar weer veel ouders gebruik maken
van de voorlichtingsavonden die de decanen hiervoor
houden.
De testuitslagen
Om de leerlingen te helpen bij het maken van hun keuze
hebben zij de afgelopen periode zowel van de mentor
als de decaan lessen loopbaanörientatie en -begeleiding

is echt niet gemakkelijk en ongetwijfeld zullen er nog
veel vragen leven, ook bij de ouders. Vandaar dat de
school speciaal voor de ouders voorlichtingsavonden
organiseert. Voor de ouders van de leerlingen uit havo-3
wordt deze avond gehouden op D.V. maandag 11 januari
2021. De voorlichtingsavond voor de ouders van de leerlingen uit vwo-3 is twee dagen later op D.V. woensdag
13 januari 2021. Over de eventuele aanvangstijden en
invulling van deze avonden wordt u nog geïnformeerd.
Programma voorlichtingsavonden
In verband met een andere opzet van deze avonden zult
u eind december / begin januari een gewijzigd programma per mail ontvangen. In deze mail staat ook hoe u zich
voor deze avond aan kunt melden.

Ook hebben alle leerlingen
recent tests gedaan
(LOB) gehad. Ook hebben alle leerlingen recent tests
gedaan of gaan ze deze zeer binnenkort nog maken.
Zowel op het gebied van capaciteiten als interesses en
het functioneren op school. De uitslagen voor de leerlingen worden in januari uitgereikt tijdens de voorlichtingsavond of via uw zoon of dochter meegegeven naar huis.
Kiezen is niet gemakkelijk
In de vorige nieuwsbrief zijn al een tweetal artikelen
gewijd aan ‘keuzeprocessen’ en aan de ‘profielenvakken’.
De keuze voor een profiel wordt direct gevolgd door de
vraag: welke vakken binnen dat profiel? En welk keuzeexamenvak ga ik doen? Welke consequenties hebben
deze keuzes? Vragen, vragen en nog eens vragen. Kiezen
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Op weg naar een profielkeuze
De eerste serie LOB-lessen bij de mentor is inmiddels
afgesloten. In de periode daarna zijn tijdens het LOBuur steeds twee of drie leerlingen in gesprek met de
mentor. Wat doet de rest van de klas in dat lesuur? Ze
zijn in de tweede serie LOB-lessen druk bezig onder
leiding van de decaan. In deze lessen die tot eind
december lopen, moeten de leerlingen komen tot een
voorlopige profielkeuze voor klas 4.
Sectoren kiezen
De leerlingen gaan daarvoor eerst op zoek naar een tweetal sectoren waarvoor hun belangstelling het grootst is.
Eigenlijk vallen daarmee gelijk een aantal sectoren buiten
beeld. Een eerste keuze is hier dus gemaakt.
Het juiste beeld van een sector?
Maar welk beeld hebben de leerlingen van een gekozen
sector? Ze moeten het in drie steekwoorden proberen aan
te geven. Daarna gaan ze met de beschikbare bronnen uitzoeken of hun beeld van een sector juist is. Ze buigen zich
ook over de vraag welke competenties of vaardigheden zo’n
sector vereist. Natuurlijk volgt dan de vraag of ze denken te
beschikken over de vereiste competenties en vaardigheden.
Opleidingen zoeken
De volgende stap is dat de leerlingen op individuele basis
gaan zoeken naar interessante opleidingen binnen de
gekozen sectoren. Ze maken daarbij gebruik van informatie
op de ELO, kunnen ook opnieuw snuffelen in Qompas-profielkeuze, maar kunnen ook informatie zoeken op www.tkmst.nl of www.studiekeuze123.nl. En natuurlijk hebben alle
opleidingen hun eigen website met de nodige informatie.
Welke profieleisen
Als een selectie gemaakt is van twee of drie opleidingen
per sector, komt de vraag aan de orde welke profieleisen
er gesteld worden. Kun je een opleiding met elk profiel
volgen? Zo niet, wat zijn de eisen dan precies? Als er geen
profieleisen zijn, zijn er dan bepaalde vakken gewenst? Op
de ELO staat een document vooropleidingseisen Hoger
Onderwijs. in dit document is deze informatie over de
eisen aan het vakkenpakket weergeven.
Naar een PowerPoint-presentatie
De bovenstaande opdrachten dienen voor twee sectoren
in beeld te worden gebracht in de vorm van een PowerPoint-presentatie. Zo ontstaat er dan een beeld van het
profiel of van de profielen die het beste passen bij de
sectoren en opleidingen die de leerling voor ogen heeft.
Het is natuurlijk de bedoeling dat het gekozen profiel die
vakken bevat die voor deze sectoren verplicht of gewenst
zijn. Als dat bij de leerling lukt, houdt die leerling de weg
naar zoveel mogelijk vervolgopleidingen open.

Past het profiel bij de leerling?
Maar gaat het met het gekozen profiel ook lukken? Heeft
de leerling voldoende capaciteiten voor de vakken die
bij het profiel horen? Hebben de vakken ook de interesse
van de leerling? Hoe staat het met de studiehouding en
motivatie van de leerling? Het wordt aan de leerlingen
gevraagd in deze opdracht. Ze laten het ook zien in de
presentatie die ze maken. Ze weten ondertussen welke
vakken in de verschillende profielen zitten. Verder moeten
ze aangeven of zo’n profiel iets voor hen is en soms wordt
ook gevraagd op welk niveau ze dat profiel denken aan te
kunnen.
Welke profiellijn wordt het?
De overzichten van alle op het Calvijn College mogelijke
profiellijnen helpen hen naar een voorlopige keuze. Zo’n
profiellijn is een combinatie van vakken die binnen een
profiel mogelijk is. De leerling geeft aan welk profiellijn hij
of zij in klas 4 denkt te gaan volgen. Zijn er problemen te
verwachten met de gekozen profiellijn? Hij of zij mag de
(on)mogelijkheden op een rij zetten.
Wat gebeurt er nog meer?
Ondertussen zijn begin december de rapportenvergaderingen geweest en eind december worden de docentenadviezen uitgebracht. Voor de ouders wordt, zoals aangegeven
in deze nieuwsbrief, op D.V. 11 januari (havo) en 13 januari
(vwo) een voorlichtingsavond georganiseerd rondom de
profielkeuze. Op deze avond worden de docentenadviezen
meegegeven en (gedeeltelijk) verwerkt naar profielkeuze.
Na deze avond is er nog een week beschikbaar voor ouders
en leerlingen om alle beschikbare informatie naast elkaar te
leggen, de PowerPoint-presentatie van hun zoon of dochter
te bekijken en tot een voorlopige keuze van de profiellijn
te komen. Ook de testresultaten van de TalentCompaz-test
die leerlingen gemaakt hebben, worden op deze avond aan
de ouders uitgereikt. Een hand-out van de PowerPoint-presentatie moeten alle leerlingen inleveren bij de decaan.
Hierop is ruimte voor commentaar van de ouders en ook is
er gelegenheid om vragen te stellen aan de decaan.
Let wel, zo gaat het onder normale omstandigheden. In
verband met corona kan het zijn dat het een en ander anders gaat verlopen. Over een eventuele gewijzigde opzet
wordt u ter zijner tijd geïnformeerd.
Na 1 februari
Vanaf 1 februari gaan de decanen in gesprek met de leerlingen over de voorlopige keuze. Op een nader te bepalen
datum in de buurt van 1 april moet een definitieve keuze
voor een profiellijn gemaakt zijn.
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Nieuwe vakken in de bovenbouw!
In klas 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo kunnen leerlingen
kiezen voor een aantal vakken die in de derde klas
niet gegevens worden. Religie, Mens en Samenleving (RMS), Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM),
Natuur, Leven en Technologie (NLT), Bedrijfseconomie
(Beco) en Informatica zijn volledig nieuw. Andere
vakken krijgen een heel andere inhoud (bijvoorbeeld
muziek en tekenen) en wiskunde wordt gesplitst in
wiskunde A en wiskunde B (en op vwo in een later
stadium ook nog wiskunde C). Hoe kan een leerling
goed voorbereid kiezen?
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Als het gaat om een andere inhoud of opsplitsing van
een vak, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat de docent van het derde leerjaar daar de nodige aandacht aan
besteedt. Maar voor de nieuwe vakken ligt dat aanzienlijk
lastiger. Als school proberen we op twee manieren in de
informatiebehoefte over deze vakken te voorzien.
•

Op www.calvijncollege.nl staan onder Goes Klein
Frankrijk op de pagina Publicaties de informatiegidsen Tweede Fase havo en vwo. In deze online
gidsen staat voor elk vak kort beschreven wat de
inhoud van het vak is. Wat van de leerling verwacht

•

wordt als hij of zij het vak kiest. En of het vak als
profielkeuzevak en/of als keuze-examenvak gekozen kan worden.
In januari kan elke leerling tijdens een blokuur
(dubbel uur) met twee van deze vakken kennismaken en ervaren wat de inhoud van het vak zal
worden.

ling aangeven wat zijn/haar voorkeur is. Hij/zij heeft dan
wat rondgekeken bij de diverse sectoren en opleidingen
tijdens de LOB-lessen en/of thuis en weet dan welke
vakken belangrijk kunnen worden bij een eventuele
vervolgopleiding. De definitieve keuze voor een vakkenpakket valt in ieder geval na afloop van de lessenserie in
de keuzewerktijd. Voor vakhavo-leerlingen verloopt dit
keuzetraject anders.

Tijdens de kennismaking met de “nieuwe vakken” in
de keuzewerktijd van januari zijn de volgende vakken
te volgen: rms, bsm, nlt, beco, wiskunde, informatica,
tekenen en muziek. Vóór de kerstvakantie kan elke leer-
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De overgang van klas 3 naar klas 4
Wanneer wordt een leerling bevorderd van klas 3
naar klas 4? Als aan elk van de onderstaande drie
criteria wordt voldaan.
1.
2.

3.

Als het vak godsdienst voldoende is*.
Als er geen onvoldoendes zijn in de kernvakken**.
Wanneer een leerling onvoldoende staat voor één
of meer kernvakken, dan wordt die leerling in de
bespreekzone geplaatst. De mogelijkheid bestaat
dus dat een leerling niet bevorderd wordt naar een
hoger leerjaar, ook al heeft hij/zij in totaal voldoende punten! De beslissing van de rapportenvergadering is bindend.
Bij voldoende pluspunten.
In onze schoolgids (schoolgids.calvijncollege.nl)
staat onder de button Bijlagen wat onze overgangsrichtlijnen inhouden (Bijlage 9.5 Overgangsrichtlijnen). Het eerste gedeelte is algemeen. Het
tweede gedeelte is toegespitst op de verschillende
afdelingen en leerjaren. Hier staat ook de overgangsrichtlijnentabel. Die tabel laat zien wanneer
een leerling op basis van pluspunten bevorderd
wordt, bespreekgeval is of doubleert. Belangrijk om
te weten is hoeveel vakken de leerlingen volgen. In
havo-3 en atheneum-3 volgen leerlingen 15 vakken
die meetellen voor de overgang. De leerlingen die
in gymnasium-3 zitten, hebben 17 vakken, omdat
zij ook nog Grieks en Latijn volgen. Leerlingen die
in de gymnasiumklas zitten en geen Grieks en Latijn
volgen, hebben één vak minder. Dat zijn atheneumleerlingen die in plaats van Grieks en Latijn het vak
onderzoek & ontwerp (o&o) volgen.

route te kiezen, dan moet hij/zij dit vroegtijdig kenbaar
maken (in januari) aan de mentor. De decaan kan dan
deze optie meenemen in het gesprek dat hij in februari
of maart heeft met de leerling. Een leerling die geen
perspectief heeft op een havodiploma kan de overstap
maken naar het mbo. Ontbreken van dit perspectief kan
blijken uit negatieve adviezen van docenten en onvoldoende resultaten, ondanks een hoge inzet. Ook hier
is het van belang om dit vroegtijdig kenbaar te maken
aan de mentor. Dit in verband met de keuze van de
opleiding en het tijdstip van inschrijving. Als een leerling
overweegt om naar het mbo te gaan, dan krijgt hij/zij de
mogelijkheid om een dag mee te lopen bij de opleiding
die hij/zij wil gaan volgen. Om naar het mbo te kunnen is
wel een overgangsbewijs naar havo-4 nodig!
Vwo-3
Een leerling die niet bevorderd wordt, kan vwo-3 het
daaropvolgende jaar opnieuw doen. Voor leerlingen die
dreigen te doubleren wordt nagegaan of bevordering
naar havo-4 mogelijk is.
Er zijn ook leerlingen die bewust kiezen voor de overstap
naar havo-4. Vaak zijn dat trouwe, hardwerkende leerlingen die wel voldoende pluspunten hebben om over
te kunnen gaan, maar die toch te weinig inzicht hebben
om een vwo-diploma te kunnen halen. De overstap naar
havo-4 is voor deze leerlingen dan een veiliger route.

*GODSDIENST

Afdeling

Aantal
vakken
dat
meetelt

Over

Bespreekzone

Doubleren

havo-3

16

1

0 t/m -4

-5

havo-3 vh

15

0

-1 t/m -5

-6

vwo-3 gym

16

1

0 t/m -5

-6

Het vak godsdienst heeft een bijzondere positie.
Elke leerling moet voor dit vak een voldoende
halen als overgangscijfer. Als een leerling onder
de 5,5 staat aan het einde van het schooljaar, dan
krijgt hij/zij een taak die op school moet worden
uitgevoerd. Is het geleverde werk onvoldoende,
dan wordt de leerling niet bevorderd. De onvoldoende voor het vak godsdienst blijft staan als
overgangscijfer, ook al is de taak voldoende.

vwo-3 ath

16

1

0 t/m -5

-6

**KERNVAKKEN

vwo-3 ath
+ o&o

17

1

0 t/m -5

-6

Havo-3
Een leerling die niet bevorderd wordt, kan havo-3
opnieuw doen. Een leerling die aan het begin van
het schooljaar vastloopt, kan tot begin december de
overstap maken naar vmbo-3. Een leerling waarvan in de
loop van het jaar duidelijk wordt dat er geen perspectief
is op een havodiploma kan overwegen om de route naar
vmbo-4 te kiezen. Incidenteel zijn er leerlingen die daar
gebruik van maken. Als een leerling overweegt om die

Onder de kernvakken verstaan we de vakken
Nederlands, Engels, wiskunde. Op het eindexamen mag een leerling maximaal één vijf hebben
voor één van de kernvakken.
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LOB en de vakhavo

Een apart traject
Sinds enkele jaren heeft het Calvijn College met
de vakhavo een nieuwe leerroute. Het LOB-traject
voor deze leerlingen verloopt volgens een route die
afwijkt van het reguliere programma.
Kiezen in de tweede klas
In de tweede klas kunnen leerlingen kiezen om met de
vakhavo te starten. Tijdens het tweede halfjaar krijgen
leerlingen een dag per week onderwijs in de werkplaatsen van de locatie Kerkpolder. Het programma is een
serieuze start van het vakhavotraject. Dit halfjaar is ook
bedoeld om antwoord te krijgen op de vraag of de vakhavo wel past bij de leerling. Zij volgen een blok lessen
bij de afdeling bouw, wonen en interieur (BWI) en bij de
afdeling produceren, installeren en energie (PIE).
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Richting kiezen in de derde klas
In de derde klas zitten de leerlingen op de locatie Goes
bij elkaar in een klas. Om ruimte te maken voor de
praktijkdag, krijgen de leerlingen geen Frans, muziek en
beeldende vorming. In Kerkpolder volgen de leerlingen
weer lessen bij BWI en PIE. In april gaan de leerlingen
een aantal dagen op bedrijfsbezoek.

NT-profiel in klas 4
Leerlingen die in klas 4 doorgaan met de vakhavo,
volgen in havo 4 het NT-profiel met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde als verplichte vakken. Naast deze
exacte vakken krijgen de leerlingen ook het vak management en organisatie. Dit vak is bedoeld om hen inzicht
te geven in bedrijfseconomie, iets waar vakhavisten
absoluut mee te maken krijgen. Met dit vakkenpakket
blijft vrijwel elke hbo-opleiding open. Als profielkeuzevak
volgen de vakhavoleerlingen weer het van praktijk. Het
eerste halfjaar verdiepen en verbreden de leerlingen
hun praktische vaardigheden in de werkplaats op locatie
Krabbendijke Kerkpolder, om hen voor te bereiden op de
bedrijfsstage. Tijdens het tweede halfjaar gaan leerlingen
een dag in de week naar een bedrijf.

Dit vak is bedoeld om
hen inzicht te geven
Na havo 5 het hbo
Tijdens de eerste helft van havo 5 maken leerlingen
een eindopdracht binnen het bedrijf. De vakhavo leidt
nadrukkelijk op voor het hbo; vakhavisten krijgen een
officieel havodiploma. Veelal zullen zij terechtkomen
in studies als bouwkunde, engineering, werktuigbouw,
elektrotechniek of in maritieme opleidingen.
J.A. van Steensel
stuurgroep vakhavo

1 april: definitieve profielkeuze
De datum 1 april doet misschien in de eerste plaats
denken aan de bekende 1-aprilgrappen. Maar bij LOB
is 1 april een serieuze datum, anders gezegd, een
keiharde datum!
Definitieve profielkeuze
De datum 1 april is voor de school een werkdatum voor
het inleveren van de definitieve profielkeuze voor klas 3.
Op basis van onder andere de gegevens van de profielkeuzes, worden de plannen voor het komende cursusjaar
gemaakt. Bijvoorbeeld hoeveel groepen geschiedenis
we volgend jaar in havo-4 hebben, want dat heeft weer
gevolgen voor de vraag hoeveel uren geschiedenis er
gegeven moeten worden. Zo kan duidelijk worden of
er vacatures voor bepaalde vakken ontstaan. Daarom
moeten we zeggen dat de profielkeuze van 1 april de
definitieve profielkeuze is. Of de datum echt 1 april zal
zijn, wordt in de loop van maart bekend gemaakt.
Staat na 1 april alles definitief vast?
Is er dan helemaal geen wijziging meer mogelijk na de
afsluitende datum? Als de ontwikkelingen in de laatste
maanden van de derde klas wijzen op een te groot risico
voor de leerling voor het gekozen profiel. Wat dan? Kan
er toch nog wat voor de leerling gedaan worden? Ja,
mits… of nee, tenzij.
De procedure na 1 april
Als na 1 april blijkt dat de leerling een verkeerde profielkeuze heeft gemaakt, dan wordt de volgende procedure
gehanteerd. Een leerling kan een gemotiveerd verzoek
indienen om een wijziging aan te brengen in het gekozen
profiel of de gekozen profiellijn. Aan het eind van het

cursusjaar wordt gekeken of binnen het gemaakte rooster
mogelijkheden aanwezig zijn voor de gevraagde wijzigingen. Bij het toekennen van de verzoeken zal de mate van
leerlingenbelang de volgorde van toestemming geven
bepalen. In de eerste plaats zullen leerlingen voorgaan die
alsnog bevorderd worden, terwijl ze in de 1 april-prognose

Een leerling kan een
gemotiveerd verzoek indienen
als ‘zittenblijver’ werden aangemerkt. Ook vwo-3 leerlingen die niet bevorderd kunnen worden naar vwo-4, maar
wel naar havo-4 kunnen en willen, krijgen voorrang. Daarna komen pas de leerlingen aan de beurt die mogelijk in
de problemen zouden komen met het gekozen profiel en
ten slotte nog de verzoeken in de sfeer van: “Ik doe toch
liever beeldende vorming dan muziek”. Is 1 april een keiharde datum? Ja! Maar wel met een beperkte ruimte voor
maatwerk voor leerlingen waarvoor een wijziging urgent is.
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Is de keuze van april wel de
verstandigste keuze?
In principe is de profielkeuze van begin april de
definitieve profielkeuze. Op deze keuzes wordt het
rooster gebouwd. En daar worden geen wijzigingen
meer in aangebracht. Maar als in de laatste maanden
van klas 3 blijkt dat de keuze niet verantwoord is?
Of dat de mogelijkheden toch meer blijken te zijn dan
gedacht? Havo is gekozen, maar vwo lijkt ook te
kunnen gezien de (veel) betere resultaten. Is er…?
We verdelen de groep leerlingen die een profielwijziging
willen of moeten altijd in een aantal groepen:
•
De groep met de hoogste prioriteit zijn die leerlingen die na de overgang in een ander leerjaar
verder moeten of kunnen dan geprognosticeerd.
•
De tweede groep zijn die leerlingen die wel in het
juiste leerjaar terechtkomen, maar waar het geko-
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•

•

zen vakkenpakket grote risico’s met zich
meebrengt, volgens de docentenvergadering.
Een derde groep bestaat uit leerlingen die gewijzigd zijn van interessegebied en daardoor liever
een andere lijn of profiel willen.
Tenslotte de groep die komt met de vraag: zou ik
in plaats van A nog B kunnen kiezen, want dat vak
is leuker of mijn vriendje doet het ook enzovoort.

De eerste groep is uiteraard de verantwoordelijkheid van
de school. En daar gaan we als school ook voor. Maar
voor de andere groepen geldt in de genoemde volgorde: als er roostertechnisch mogelijkheden zijn, kunnen
wensen gehonoreerd worden. Tussentijds worden geen
veranderingen in het vakkenpakket doorgevoerd. Alle
wensen worden aan het eind van het cursusjaar bekeken.

Het gesprek met de decaan
De LOB-lessen van zowel de mentor als de decaan zijn
nu afgerond. De volgende stap is dat de decaan met
iedere leerling een gesprek voert. Met de testuitslagen, de mentorinformatie, de adviezen van de vakdocenten en alle verdere informatie bij de hand zoekt de
decaan naar een advies op maat voor elke leerling.
Passen de puzzelstukjes?
In de laatste week van januari is alle informatie rondom de
profielkeuze op het bureau van de decaan terechtgekomen.
En daarmee ook de informatie die nodig is om het keuzeproces af te ronden met een gesprek tussen de decaan en
iedere leerling. De decaan heeft van de leerling het ‘wie ben
ik’-verhaal in zijn bezit. Verder ligt er een hand-out van de
PowerPoint-presentatie met de motivering van de voorlopige profielkeuze. Van de docenten ontvangt de decaan
de adviezen voor de verschillende vakken die in de Tweede
Fase gegeven worden. De mentor geeft aan de decaan
zijn beeld door van de leerling en ten slotte beschikt de
decaan ook nog over het testrapport van TalentCompaz en
de interessetesten die op school zijn gemaakt. Al deze gegevens vormen de basis voor het gesprek met de leerling.
In het gesprek kijkt de decaan samen met de leerling of nu
alle puzzelstukjes in elkaar passen, zodat de goede keuze
gemaakt kan worden. Blijken de puzzelstukjes niet helemaal
te passen, dan zal het passen en meten meer tijd en energie
kosten.
Interesse vaak het vertrekpunt
In het gesprek is het interessegebied van de leerling vaak
de insteek. Voor welke sectoren geven de interessetests
een meer dan gemiddelde score te zien? Zijn de interesses
zodanig dat de keuze van een vervolgopleiding daardoor
bepaald worden? Wil de leerling bijvoorbeeld zijn grote interesse voor muziek ook omzetten in een opleiding aan een
conservatorium, of mag het een hobby blijven?
De interesses worden altijd gekoppeld aan enkele sectoren
van het vervolgonderwijs. De overheid heeft echter voor
elke opleiding wettelijke toelatingseisen vastgesteld. Maar
als je ondanks je diploma niet aan deze toelatingseisen van
profiel en/of vakken voldoet, ben je niet toelaatbaar tot die
opleiding. Zelfs binnen één sector kunnen er per opleiding
verschillende eisen gesteld worden.
Dit geldt dan natuurlijk ook voor de sectoren die een leerling als tweede en derde keuze heeft. Naast deze harde eisen kunnen bij veel sectoren ook nog bepaalde wensen een
rol spelen. Opleidingen kunnen bijvoorbeeld een bepaald
profiel of een vak wenselijk achten. Zo zijn er geen eisen
geformuleerd voor vervolgopleidingen in de gezondheidszorg op hbo-niveau, maar wil je de opleiding fysiotherapie
gaan volgen, dan is een NG-profiel een betere basis dan
een CM-profiel. Op grond van de interesses kunnen tijdens
het gesprek met de decaan de (on)mogelijkheden binnen de
profielkeuze in beeld gebracht worden.

Ook competenties spelen een rol
Andere aspecten zijn de persoonlijkheid en de competenties van een leerling. Elke beroepssector vraagt wel het een
en ander aan vaardigheden en een bepaalde houding van
een leerling. Een rustige en stille leerling, die het moeilijk
vindt om presentaties te houden en zijn gedachten onder
woorden te brengen, maar die wel belangstelling heeft voor
de economische sector zal eerder z’n draai vinden op een
opleiding bedrijfseconomie dan bij commerciële economie
of communicatie. De leerling heeft zijn competenties voor
zichzelf onder woorden gebracht en ook de mentor schetst
in dat opzicht een beeld van hem of haar.
De rol van de vakadviezen
De decaan legt daarna de adviezen van de docenten naast
dit overzicht. Wanneer alle adviezen positief zijn is de
profielkeuze geen probleem. Maar wanneer meer dan één
vak binnen een profiel afgeraden wordt, is een keuze voor
dat profiel risicovol. Is een leerling zich daarvan bewust?

Wanneer alle adviezen positief zijn
is de profielkeuze geen probleem
Is dat bij de profielkeuze meegewogen? Heeft de leerling
mogelijkheden verandering in de magere resultaten aan te
brengen (bijv. door meer tijd aan die vakken te besteden)?
Of is het eerder een kwestie van inzicht dan van inzet?
Belangrijk is ook of een eventueel te kiezen zwak vak een
hoofdrol speelt in de vervolgopleiding. Hoe gemotiveerd is
een leerling voor een bepaald vervolgtraject? Komt dit ook
tot uiting in zijn inzet voor gewenste, maar minder goede
vakken?
Wat verder ter sprake komt
Ten slotte wordt bekeken welke mogelijkheden er open
blijven voor de leerling met zijn capaciteiten en interesses
in combinatie met de eisen en eventuele wensen van de
vervolgopleidingen. Vormt dit een logisch en acceptabel
geheel voor de leerling? Welke studiemogelijkheden zijn
hiermee nog open en komen met deze keuze ook mogelijkheden te vervallen? De vraag komt aan de orde hoe breed
de leerling de keuzemogelijkheden wil houden. Maar ook
de vraag of het versmallen van de mogelijkheden acceptabel en verstandig is voor de leerling. Aandacht krijgt ook het
niveau van de toekomstige vervolgopleiding (voor havo is
dat hbo of mbo en voor vwo wo of hbo). Dikwijls wordt dit
niveau bepaald door de ontwikkeling tijdens de laatste jaren
van de havo of het vwo: een leerling groeit naar een bepaalde keuze toe. De rol van de decaan is hierbij een ondersteunende, stimulerende en sturende in het denkpatroon, maar
niet de beslissende voor een bepaalde keuze.
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Kernvakken worden nog belangrijker
Landelijk speelt de aandacht voor de aansluiting
tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Het niveau van de kernvakken wordt als te laag
aangeduid. Met ingang van het examenjaar 2012 zijn
er diverse maatregelen ingevoerd om het niveau van
de kernvakken te verbeteren: de norm wordt hoger
gelegd. Een van die maatregelen is dat er op het
eindexamen hoogstens één vijf als eindcijfer behaald
mag worden voor de kernvakken Nederlands, Engels
en wiskunde.

Ook heeft de school een traject opgezet om nog meer
aandacht te besteden aan het vak Engels. Meer lezen en
meer luisteren is voor het beheersen van een taal enorm
belangrijk. Hierdoor verwachten we betere examenresultaten te behalen, zodat er minder leerlingen met een
onvoldoende voor dit vak zullen eindigen.
Havo-leerlingen die zwak zijn in wiskunde kunnen ook
kiezen voor het CM-profiel, hierin is wiskunde geen
verplicht vak.

Dit gegeven zal natuurlijk een rol spelen bij de advisering
in het gesprek met de decaan, maar niet de hoofdrol.
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De adviezen van de vakdocenten
Op de voorlichtingsavonden worden traditiegetrouw
de adviezen van de vakdocenten uitgereikt aan de
ouders. In deze adviezen, vaak ook de kruisjeslijsten
genoemd, staat een heleboel informatie voor de
leerling en de ouders. Het lezen en interpreteren van
deze adviezen is misschien wel wat lastig, vandaar
een stukje uitleg hierover.
Verschillende soorten adviezen
Begin januari hebben alle docenten van klas 3 de advieslijsten voor hun vak ingevuld. Voor alle vakken houdt
dat in dat tenminste informatie gegeven wordt over het
huidige niveau, de inzet, het inzicht (soms opgesplitst in
verschillende onderdelen) en de werkhouding. Ook het
advies voor de keuze voor het desbetreffende vak in het
volgende leerjaar wordt erin vermeld. Aan de hand van
deze adviezen kan een leerling bekijken of het kiezen van
een bepaalde profielkeuzelijn risico’s met zich meebrengt. Meer dan twee keer een ‘twijfel’- of ‘stop’-advies
binnen de gekozen vakken duidt op mogelijke risico’s in
de toekomst.
Een voorbeeld
Om de risico’s in beeld te brengen worden hieronder als
voorbeeld twee blokken getoond waarin de NG-profielen (dus alleen de profielvakken) in beeld zijn gebracht:

NG-profiel met aardrijkskunde (ak)
doorgaan

twijfel

wiskunde

A

B

biologie

x

scheikunde

x

aardrijkskunde

stoppen

x

NG-profiel met natuurkunde (ns)
doorgaan

twijfel

wiskunde

A

B

biologie

x

scheikunde

x

natuurkunde

x

stoppen

Uit de overzichten valt het volgende af te leiden:
•
De wiskundedocent vindt dat het kiezen van wiskunde B een zeker risico in zal houden. Op grond
van de huidige prestaties ‘garandeert’ hij geen
voldoende: het cijfer 5 behoort tot de reële mogelijkheden. Voor wiskunde A verwacht hij betere
resultaten.

•

•

•

Voor biologie verwacht de docent voldoende resultaten in het volgende leerjaar op grond van wat
de leerling tot nu toe heeft laten zien.
Hetzelfde geldt voor de ns-docent die zowel
voor natuurkunde als voor scheikunde een advies
uitbrengt. Dit zijn in tegenstelling tot klas 3 in de
verdere leerjaren aparte vakken.
De docent aardrijkskunde heeft echter zijn twijfels
over de goede afloop van een keuze voor het vak
aardrijkskunde.

Het advies van de decaan
Wanneer deze leerling graag zou kiezen voor een
NG-profiel en er verder geen eisen vanuit de vervolgopleidingen gevraagd worden, zou deze leerling de
keuze kunnen maken met wiskunde A en natuurkunde als
zijn profielvakken. De docenten schatten in dat er met
voldoende inzet en de juiste werkhouding geen zorgen
hoeven te zijn voor deze profielvakken. Het advies van de
decaan is dus: kies wiskunde A en natuurkunde en laat
wiskunde B en aardrijkskunde vallen.
Vakken zonder adviezen
Kijken we op het keuzeoverzicht Profiellijnen Tweede
Fase vwo-4 (eind januari uitgedeeld in de verschillende
klassen) dan is er nog een combinatie van vakken mogelijk voor NG, namelijk met wiskunde A of B, biologie,
scheikunde en natuur, leven en technologie (nlt). Het vak
nlt is echter een vak dat alleen in de bovenbouw gegeven wordt, dus een startvak in de Tweede Fase. Voor die
startvakken is het niet mogelijk advies te geven op basis
van de prestaties in klas 3. Maar aangezien de natuurwetenschappen alle drie een rol spelen in natuur, leven en
technologie zijn voldoende resultaten bij deze vakken
in klas 3 en positieve adviezen voor de aparte vakken
biologie, scheikunde en natuurkunde een pluspunt voor
de keuze van natuur, leven en technologie.
Op de voorlichtingsavond
Tijdens de verwerkingsopdracht bij de mentoren is voor
alle profielen een (gedeeltelijk) overzicht gemaakt van de
adviezen voor de vakken, binnen de verschillende keuzemogelijkheden die er bestaan. Zo ontstaat een overzicht
van de mogelijkheden en ook van eventuele problemen
die kunnen ontstaan.
Adviezen bij de talen
Bij de talen Frans, Duits en Engels valt wellicht de
uitgebreidheid van de adviezen op. De kolom inzicht
ontbreekt en daarvoor in de plaats worden de verschillende vaardigheden genoemd. Gaandeweg de schoolloopbaan spelen deze vaardigheden een steeds grotere
rol. Leesvaardigheid oftewel tekstbegrip wordt op het
centraal examen getoetst en bepaalt dan de helft van
het eindcijfer Frans, Duits of Engels. In het schoolexamen
(de andere helft van het eindcijfer) komen de vaardigheden luisteren, schrijven en spreken aan bod. Genoemde
vaardigheden kunnen pas goed uit de verf komen als de
basiskennis (idioom en grammatica) voldoende aanwezig
is. Op het aanleren van die kennis ligt het accent tijdens

de eerste drie leerjaren. Deze vaardigheden worden nu
ook wel eens getoetst, maar zijn minder belangrijk in
de bovenbouw. Soms zijn bepaalde vaardigheden nog
onvoldoende geoefend en beoordeeld om een advies te
kunnen geven.
Verwachtingen bij verplichte vakken
Ook noemen we hier nog het ontbreken van de adviezen van Nederlands en Engels. Dit zijn voor elke leerling
verplichte vakken, dus het advies stoppen is niet aan de
orde: je kunt immers niet stoppen met deze vakken. In
plaats daarvan spreekt de docent een verwachting uit
over het niveau van zijn vak in de bovenbouw: goed,

In plaats daarvan spreekt de
docent een verwachting uit
voldoende, twijfelachtig of onvoldoende. Deze verwachtingen moeten natuurlijk ook meegewogen worden in de
totale inschatting van risico’s. Voor de leerlingen van het
vwo moet dan ook nog een verplichte tweede moderne
vreemde taal (dus Frans of Duits) in beeld komen.
Het belang van de adviezen
De adviezen van de docenten vormen in het gesprek
van de leerling met de decaan een heel belangrijk punt.
Een gekozen profiellijn moet toch ook een zekere kans
bieden voor het behalen van een diploma!
Adviezen van 1 januari ook geldig rond 1 april?
In enkele maanden kan er veel veranderen. Kort voor de
definitieve profielkeuze ontvangen de leerlingen een update van de docentenadviezen. Hierin kunnen docenten
zaken aanvullen, maar ook wijzigen, als het beeld van de
leerling daar aanleiding toe geeft.
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LOB in klas 4
In klas 4 gaan we verder met LOB, maar meer op
individuele basis. Het doel blijft hetzelfde: de leerling
brengen bij een voor hem of haar geschikte vervolgopleiding.
Individuele begeleiding
Het gaat inderdaad om een vervolgopleiding, want de
meeste leerlingen gaan verder studeren na de havo of het
vwo. In tegenstelling tot klas 3 zijn er in het rooster van klas
4 en hoger geen lessen LOB meer opgenomen. Dat wijst er
al op dat de leerling het verdere keuzeproces zelfstandiger
doorloopt dan in klas 3. Dat kan ook niet anders, want veel
leerlingen gaan een eigen weg en het komt zelden voor
dat vijf leerlingen uit een klas van 25 leerlingen dezelfde
vervolgopleiding kiezen. Het wordt dus een individueel
traject voor de meeste leerlingen. Wel wordt in het PTA van
elk leerjaar uit de Tweede Fase een vakbijlage LOB opgenomen. Deze vakbijlage geeft aan wat een leerling moet
doen en op welk moment iets afgerond moet zijn.
Plan van aanpak
We starten in september met het opstellen van een
plan van aanpak: welke plannen heeft de leerling op
het gebied van LOB in het cursusjaar waaraan hij zojuist
begonnen is? Ook in september moeten de leerlingen
kiezen voor een drietal opleidingen of beroepen waar
ze graag informatie over ontvangen op de Studie- en
Beroepenvoorlichtingmiddag. Deze middag, die dit jaar
op de derde vrijdag van november wordt georganiseerd
door de decanen havo/vwo in Zeeland, op de Hogeschool Zeeland te Vlissingen, is de start van de zogenoemde Oriëntaties Buiten School, de kennismaking
met vervolgopleidingen bij hogescholen en universiteiten. Deze middag is verplicht voor alle havo-4- en
vwo-4-leerlingen. In het plan van aanpak wordt ook de
eerste (individuele) Oriëntatie Buiten School vastgelegd.
Deze moet meestal half december afgerond zijn. De
mentor brengt dit plan van aanpak ter sprake tijdens
een mentorgesprek en komt later terug op het ‘nut’ van
deze activiteit voor het kiezen van een vervolgopleiding.
Verder bespreekt hij wat de volgende stap zal zijn. Een
eerste Oriëntatie Buiten School kan een open dag van
een vervolgopleiding zijn, maar vaak is het verstandig
meerdere opleidingen op een open dag te bekijken.
In het laatste geval kun je denken aan een economisch
geïnteresseerde leerling die op zo’n open dag de opleiding Bedrijfseconomie en Accountancy bezoekt en zich
daarnaast verdiept in Commerciële Economie en Small
Business. Een meer technisch georiënteerde leerling
bezoekt op een open dag zowel Werktuigbouwkunde,
Civiele Techniek als Elektrotechniek. De leerling verkent
zo verschillende vervolgopleidingen.
De volgende stap
Als het een beetje meezit, springt één opleiding eruit
en daarin gaat de leerling zich verder verdiepen. Dit kan

bijvoorbeeld door een meeloopdag (een dag optrekken
met een student op een opleiding). Voor deze tweede
Oriëntatie Buiten School is in elk leerjaar ruimte. Het
is ook verplicht om aan de eisen van LOB te kunnen
voldoen (een uitzondering vormt vwo-4). Ook een dag
meelopen met een beroepsbeoefenaar kan heel informatief zijn. Opnieuw zal de mentor met de leerling terugkijken op de uitgevoerde LOB-activiteit. Deze tweede
activiteit moet half april in klas 4 afgerond zijn.
Even reﬂecteren
Half november, twee maanden nadat het plan van aanpak
is opgesteld en nadat de eerste toetsweek is geweest,
kijkt de leerling terug naar de achterliggende periode
door reflectie op het plan van aanpak en op toetsweek
1. Dit gebeurt meestal op initiatief van de mentor. Maar
na toetsweek 2, begin februari, wordt een schriftelijke reflectie gedaan door alle leerlingen. Dan worden zowel de
LOB-activiteiten als de studieprestaties bekeken. Tijdens
een Z-uur instrueert de mentor de leerlingen over het
doel van deze reflectie: is het gegaan zoals je verwacht
had tijdens de toetsweken? Moet je de studie anders aanpakken? En zijn de plannen voor de LOB-activiteiten nog
steeds hetzelfde? Of zijn de interesses veranderd? Welke
tweede Oriëntatie Buiten School ga je doen?
De rol van de decaan
Gedurende het hele cursusjaar is de decaan op de
achtergrond voor de leerling aanwezig. De leerling moet
onder andere bij de decaan een kort verslagje inleveren van een uitgevoerde activiteit op LOB-gebied. De
leerling stelt zo zijn LOB-portfolio samen. De leerling
kan ook altijd met vragen bij de decaan terecht. Het is
mogelijk via het computerprogramma LIST een gesprek
aan te vragen bij de decaan. Dit kan zowel op eigen
initiatief, maar de leerling kan ook aangestuurd worden
door de mentor als deze ziet dat de ontwikkelingen niet
de gewenste richting op gaan.
In het examenjaar
In de examenklas kiest een behoorlijk deel van de leerlingen voor meeloopdagen en proefstuderen. Dit laatste
brengt dan vaak de beslissing. Als het goed is, zit de
leerling rond de jaarwisseling van de examenklas in de
beslissende fase van z’n keuzeproces. In deze periode
melden de meeste leerlingen zich aan voor hun vervolgopleiding. In de Tweede Fase moet zowel de havo- als
vwo-leerling in totaal 40 uur aan LOB hebben besteed.
Afsluiting van LOB
Elk leerjaar wordt afgesloten met een jaarverslag LOB. Het
examenjaar wordt afgesloten met een eindverslag LOB.
Deze verslagen worden door de leerling thuis ter lezing
en ondertekening aangeboden. Opbouwende kritiek van
u als ouders stellen we zeer op prijs. De volgende lichting
leerlingen kan er namelijk zijn voordeel mee doen.
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Afronding LOB klas 3:
het jaarverslag
Een goede gewoonte is om aan het eind van een cursusjaar terug te kijken. Ook voor LOB is zo’n terugblik
nuttig en mogelijk leerzaam voor het volgende jaar.
Dit doen we door middel van een jaarverslag.

vak de laatste maanden zo moeilijk geworden is dat
het kiezen van dat vak bijna onverantwoord is. Wat doe
je dan? Dit soort aspecten kunnen de leerlingen in het
jaarverslag aangeven. Ook wat ze verwachten voor het
volgende jaar. Naast terugblikken op het keuzeproces
vragen we ook eens kritisch te kijken naar de studiehouding van het achterliggende jaar. Vooral de mentor kan
met deze informatie op de laatste rapportenvergadering
het beeld van de leerling helder voor ogen hebben en in
de bespreking inbrengen.

Waarom een jaarverslag?
Deze laatste opdracht voor LOB in klas 3 laat de leerlingen terugkijken op het afgelopen jaar. Hoe kwam de
keuze van de profiellijn tot stand en sta je daar nu nog
achter? Dat moet eigenlijk wel, want wijzigingen zijn in
principe niet meer mogelijk. Het kan echter zijn dat een
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Combiklassen
Er zijn klassen met een andere samenstelling (bijvoorbeeld de combinatie van twee streams). Voor deze
klassen kan de lessentabel iets afwijken.

Voor deze klassen kunnen ook andere overgangsnormen
gelden; als dat zo is, wordt u hierover door de locatie
geïnformeerd.

LOB-kalender
18 december 2020:

leerlingen kiezen een voorlopig profiel dat als basis dient voor het rooster

8 en 9 december 2020:

contactavonden naar aanleiding van cijferrapport 1 (R2C)

11 januari 2021:

voorlichtingsavond voor ouders havo-3; ouders ontvangen de docentenadviezen en
verwerken deze tot profieladviezen, ze kunnen hierover vragen stellen evenals over de
uitslag van de test

13 januari 2021:

voorlichtingsavond voor ouders vwo-3; ouders ontvangen de docentenadviezen en
verwerken deze tot profieladviezen, ook over de uitslag van de Talent Compaz-test
kunnen vragen gesteld worden.

25 januari 2021:

voorlopige profielkeuze inleveren via de PowerPoint

februari t/m maart 2021:

decaan spreekt leerlingen, worden zo nodig getest door een externe deskundige

rond 1 april 2021:

definitieve profielkeuze

26 maart 2021:

mail cijfers CR2

7 april 2021:

contactavond naar aanleiding van cijferrapport 2 (R4C)

4 juni 2021:

uiterste inleverdatum van het door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende
jaarverslag LOB
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