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Programma

Stefan Hamster 

Studieleider 4/5H

• De bovenbouw 
H

• Profielen

• Vakken per 
profiel

• Informatie over 
nieuwe vakken 

Pauline Tuk

decaan

• Keuzeproces

• Profielen en 
vervolgopleiding

• Toelating en 
eisen

• Rol ouders



Keuzes maken…..



De overgang van 2 naar 3 havo
Voorbereiden op de bovenbouw

Waar zitten de verschillen? 

• Vergroting zelfstandigheid

• Verhoging van het tempo

• Verhoging van het niveau 

• Vergroting van algemene ontwikkeling

• Nieuwe vakken (scheikunde, economie)

• Toetsweken



De bovenbouw
4H en 5H

• Actief en zelfstandig leren.

• Verantwoordelijkheid van de leerlingen 
voor hun eigen studie.

• Meer variëteit in de manier waarop 
leerlingen kunnen studeren: welke manier 
van leren past het best bij mij.

• Vakken gegroepeerd per profiel, 
daarnaast vrije keuzes. (klassenindeling 
kan niet gewijzigd worden).



De bovenbouw
Praktisch in 4H

• 4 kwartielen

• 4 toetsweken

• Voortgangstoetsen en PO’s

• Examendossiercijfers (SE)

• Afsluitend vak: Maatschappijleer

• Opstarten profielwerkstuk

• PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting



Site van onze school

https://heesweg.thorbecke-zwolle.nl/

Bovenbouw Havo en Atheneum met o.a. Bovenbouw boekje

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting



CM
Cultuur & Maatschappij

EM
Economie & Maatschappij

NG
Natuur & Gezondheid

NT
Natuur & Techniek

De profielen



In ieder profiel

Gemeenschappelijk deel

Profieldeel

Keuze-examenvak (vrije deel)

Vrije deel (overig)



Cultuur & Maatschappij

Profielvakken

Geschiedenis

Frans of Duits

Één kiezen uit:

Economie

Aardrijkskunde

Één kiezen uit:

Tekenen

Duits of Frans

Vrije deel

Één vak kiezen

Wiskunde A

Economie

Aardrijkskunde

Duits 

Frans

Tekenen

Bewegen, Sport en 

Maatschappij (BSM)



Welke opleidingen horen er bij?
Enkele voorbeelden 

Cultuur en Maatschappij (CM), soms met wis A

HBO rechten
SPH
Journalistiek en communicatie
Pedagogiek
Verpleegkunde
HBO-ICT



Economie & Maatschappij

Profielvakken

Wiskunde A 

Economie

Geschiedenis

Één kiezen uit:

Duits of Frans

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Vrije deel

Één vak kiezen

Bedrijfseconomie

Aardrijkskunde

Duits 

Frans

Biologie

Tekenen

Informatica

Bewegen, Sport en 

Maatschappij (BSM)



Welke opleidingen horen er bij?
Enkele voorbeelden 

Economie en Maatschappij (EM)

Vrijetijdsmanagement
Vastgoed en makelaardij
Bedrijfseconomie
Facilitaire dienstverlening
Food and business
Communicatie
Finance and control



Natuur & Gezondheid

Profielvakken

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

Één kiezen uit:

Natuurkunde

Aardrijkskunde

Onderzoeken en 

Ontwerpen (O&O)

Vrije deel

Één vak kiezen

Onderzoeken & Ontwerpen

Economie

Bedrijfseconomie

Aardrijkskunde

Duits 

Frans

Natuurkunde

Tekenen

Informatica

Bewegen, Sport en 

Maatschappij (BSM)



Welke opleidingen horen er bij?
Enkele voorbeelden 

Natuur en Gezondheid (NG)

Milieukunde
Radiotherapeutische technieken
Medisch laboratoriumonderzoek
Biotechnologie
Toegepaste biologie
Chemische technologie



Natuur & Techniek

Profielvakken

Wiskunde B

Scheikunde

Natuurkunde

Één kiezen uit:

Biologie

Informatica

Onderzoeken en 

Ontwerpen (O&O)

Vrije deel

Één vak kiezen

Onderzoeken & Ontwerpen

Economie

Bedrijfseconomie

Duits 

Frans

Biologie

Tekenen

Informatica

Bewegen, Sport en 

Maatschappij (BSM)



Welke opleidingen horen er bij?
Enkele voorbeelden 

Natuur en Techniek (NT)

Elektrotechniek
Forensisch onderzoek
Luchtvaarttechnologie
Civiele techniek
Ocean technology
IPO
Werktuigbouwkunde



PABO

Voor de PABO zijn de volgende vakken verplicht:

• Aardrijkskunde

• Geschiedenis

• Natuurkunde of biologie

• Ook mogelijk: toelatingstoetsen



Nieuwe vakken

Informatica

• Algoritmen; Datastructuur

• Informatieverwerking

• Programmeren

• Usability; security; privacy

Bedrijfseconomie

• Marketing

• Investeren en financieren

• Financiële beleidsvoering

Onderzoeken en Ontwerpen

• Proces & Product

• In contact met bedrijven

• Groepswerk

• Meesterproef

Maatschappijleer

• Rechtsstaat

• Parlementaire democratie

• Verzorgingsstaat

• Pluriforme samenleving

Bewegen, Sport en Maatschappij

• Sporten

• Bewegen en regelen

• Bewegen en gezondheid

• Bewegen en samenleving

Wiskunde A, B

• A: Statistiek, kansberekening 
en eenvoudige analyse

• B: Uitgebreide analyse, 
goniometrie en 
ruimtemeetkunde



Wiskunde A Wiskunde B Geen wiskunde

Onderwerp - Statistiek

- Verbanden

- Tellen

- Eenvoudige algebra

- Algebra

- Differentiëren

- Verbanden

- Meetkunde

Opleiding - Verloskunde

- Bouwkunde

- Technische bedrijfskunde

- Civiele Techniek

- Werktuigbouwkunde

- Forensisch onderzoek

- International Business 

Administration

- Bedrijfskunde

- ICT

- Social Work

- Voeding en diëtetiek



Tekenen als examenvak in de bovenbouw

• Bij het vak tekenen stimuleren wij het creatieve talent van een leerling. Creativiteit is overal om 
ons heen. Maar het is ook het kunnen oplossen van complexe problemen. Door creatief te 
denken kun je in problemen juist kansen zien. Het bekende out of the box denken.

• Het vak tekenen helpt om vaardigheden te ontwikkelen voor een samenleving die steeds 
sneller verandert. Voor een samenleving waarin wat standaard is wordt geautomatiseerd, en 
waar het voor mensen dus steeds meer draait om creatieve taken. Je leert bij dit vak op een 
andere manier naar de wereld om je heen te kijken.

• Wat het vak leuk maakt is dat de leerling iets creëert wat van hunzelf is, en waar ze trots op 
kunnen zijn. Waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het maakproces, door vooral te 
experimenteren maar ook te durven loslaten. Zo ontstaan de meest creatieve werken!

• Binnenkort volgt er voor de leerlingen tijdens de les tekenen nog een inhoudelijke presentatie 
over dit examenvak.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18bDf3rXSAhWCqxoKHTukCxIQjRwIBw&url=http://www.puurkanoverhuur.nl/workshop-schilderen&bvm=bv.148441817,d.d2s&psig=AFQjCNGm48ud-ugfxqFtJWWA_GzjBO8U4Q&ust=1488472575772097


Presentaties bedrijfseconomie, O&O en BSM

• De heer Jurjen Conradie: Bedrijfseconomie

• De heer Gijs Koetsenruiter: O&O

• De heer Jasper Koopman: BSM



Onderzoek en Ontwerpen (O&O): NT&NG

• Eigentijdse echte opdrachten van externe bèta-technische opdrachtgevers.

• Je werkt samen in een groepje aan meerdere projecten per jaar.

• Je hebt 4 uur O&O in de week.

• Onderwijs met focus op vaardigheden en competenties.

• Vak wordt afgesloten met de meesterproef waarvoor je een SE-cijfer krijgt. 

• Onderzoek en ontwerpen zorgt voor een betere aansluiting bij het hoger 
onderwijs.





O&O Programma 4 havo:

Periode 1 & 2 Periode 2 & 3 Periode 4

Vraagstukken uit de bouw.

VB: 

- Beweegbare brug tussen 

Genemuiden en 

Zwartsluis

- Knooppunt Raalte 

verkeerskundig 

optimaliseren

- Wijk in Elburg 

energieneutraal en 

zelfvoorzienend maken.

Keuzeopdracht

VB:

- CAN-sat

- Detectie van vleermuizen 

in spouwmuren

- Multifunctioneel meubel 

FRION

- Trainingsopbrengst 

sportclub vergroten

- Een zelf gevonden 

opdracht

Voorbereiding meesterproef

Een zelfgekozen opdrachtgever 

in een zelfgekozen richting. 

VB: 

- Mestkorrel coating ontwerpen

- Doorstroomplan asfaltfabriek 

- 3D-printed tools voor defensie

- Oogstsysteem voor 

waterlinzen optimaliseren

- Roeibankje ontwerpen voor 

een roeier met een 

dwarsleasie



Profielkeuze en mentoraat 3H:

Keuzeproces in de 3e klas

Profielen en opleidingen

Tijdpad 

Vragen



Begeleiding

Accent mentoraat verschuift van studievaardigheden 
naar keuzevaardigheden

Want kiezen is lastig..



Goede start

• Juiste profielrichting

• Capaciteiten: wat kan ik?

• Interesse: wat wil ik?

• Goede begeleiding

• Docenten, mentor, decaan

• Ouders



Welk profiel hoort bij mij?

Welke 
opleiding?

Welk 
beroep?

Wat 
interesseert 

mij?
Wat wil ik?

Wat kan ik?



Zelfonderzoek

• Interesse/aanleg van jongs af aan

• Bijbaantje

• Vrijwilligerswerk



Hoe gaan wij dit proces begeleiden?

Qompas: 

tijdens de GLB-uren in klas 3 (en 4)

Stappenplan doorlopen met mentor

Gesprekken met mentor

Ondersteuning door de decaan

Betrokkenheid ouders 

Adviezen vakdocenten

Gastsprekers/ leerlingen 4/5H

Extra informatie via folders en de ELO

http://profielkeuze.qompas.nl/profielen-en-vakken.html


Qompas voor ouders

• https://profielkeuze.qompas.nl/informatie/infovoorouders

• Rol van de ouders: u bent van groot belang in het proces!

https://profielkeuze.qompas.nl/informatie/infovoorouders


Keuze-examenvak in het 
Vrije Deel

Kies wat je leuk, interessant of belangrijk vindt.

Soms is het wel handig voor vervolgopleiding (tekenen bv voor 
kunstopleidingen).

Let op: keuzedeel hoort gewoon bij de vakken waarin examen 
wordt gedaan.

Voor overstap naar Atheneum:

• Frans of Duits

• Wiskunde



De doorstroom naar Atheneum

• Als een leerling door wil stromen naar het Atheneum is dat onder bepaalde 
voorwaarden heel goed mogelijk.

• In alle gevallen moet er een passend pakket kunnen worden 
samengesteld (en een extra vak!)

• Wiskunde en tweede moderne vreemde taal zijn in het Atheneum in de 
meeste gevallen verplicht.

• Maar realisme is ook belangrijk!



Tijdpad en data:



Tenslotte..

Wij adviseren en ondersteunen, maar uiteindelijk kiest de leerling.



Vragen?

Mail:

Decaan:

p.tuk@ooz.nl

Studieleider

j.roetman@ooz.nl

mailto:p.tuk@ooz.nl
mailto:a.boks@ooz.nl



