
Veelgestelde vragen rondom profielkeuze 3e klas havo/vwo 

 
Op welke manier wordt de profielkeuze vastgelegd? 
In week 11 van 2021 vult uw zoon/dochter klassikaal de definitieve profielkeuze in via Qompas. Deze 
keuze wordt uitgeprint en in week 13 naar u verzonden. De keuze wordt ingevuld op het huidige 
niveau. Ook als er wellicht al duidelijkheid is dat een leerling van niveau wisselt (bijv. van gymnasium 
naar atheneum), is het toch de bedoeling dat dit nog niet wordt ingevuld. Dit is belangrijk om de 
leerling administratief niet ‘kwijt te raken’.   
Een tto-leerling wordt ook automatisch overgezet naar een tto-groep in de bovenbouw.  
De toegestuurde keuze dient uiterlijk 13 april 2021 ondertekend door ouder en leerling ingeleverd te 
worden bij het bavo-secretariaat.  
Na 13 april worden eventuele wijzigingen verwerkt, de keuzes in Magister gezet en daarna vindt er 
nog een controle plaats.  
 
Kan er nog gewisseld worden van vak/profiel? 
Ja, tot 13 april. Als er na de definitieve keuze alsnog gekozen wordt voor een ander vak, dan is het 
mogelijk om dat op het toegestuurde blad te veranderen. Voorwaarde hiervoor is wel dat het past 
binnen de kolom. Het oorspronkelijk gekozen vak kan worden doorgestreept en het nieuwe vak kan 
worden aangekruist.  
Wanneer er gekozen wordt voor een geheel ander profiel, dan kan deze op de achterkant COMPLEET 
worden opgeschreven. Advies hierbij is om dezelfde volgorde aan te houden als de kolommen bij de 
profielkeuze.  
Als aan het einde van het schooljaar wordt besloten dat er van niveau gewisseld gaat worden, dan 
wordt dit na de rapportvergadering door de mentor aan de decaan doorgegeven. Deze zal 
zorgdragen voor de administratieve afwikkeling en zal, indien nodig, contact zoeken om tot een juiste 
keuze te komen.  
 
Op welke manier moet ik de dyslexie verwerken in de profielkeuze? (vwo)  
Leerlingen met een dyslexie-verklaring kunnen een alternatief vak volgen in plaats van de tweede 
moderne vreemde taal in het gemeenschappelijke deel. Bij de definitieve profielkeuze in week 11 
vult de leerling gewoon een taal in. Op het blad wat toegestuurd wordt, moet de taal worden 
doorgestreept en daarachter het alternatieve vak.  
Daarnaast moet er een verklaring van de RT’er komen, waarop dit vak/de wijziging wordt vermeld. 
De leerling kan dit met de RT-coördinator opnemen. 
Een kopie van dit document kan naar de decaan worden gestuurd en wordt in het dossier 
opgenomen. Zonder dit RT-document kan de vakwijziging niet worden doorgevoerd.  
 
Kan mijn zoon/dochter een extra vak kiezen en zo ja, hoe werkt dat? 
Wanneer er een wens is om een extra vak te kiezen, kan dit op het blad met de definitieve 
profielkeuze worden geschreven. Het is alleen nog niet mogelijk om in het 3e jaar een definitieve 
toezegging te krijgen dat het vak ook werkelijk kan worden gevolgd. Wel wordt al het studiemateriaal 
al besteld en aan de leerling toegestuurd. Op die manier zal er geen achterstand opgelopen worden.  
Aan het begin van het 4e leerjaar moet de leerling naar de conrector van de betreffende afdeling. 
Samen bekijken ze dan hoe het roostertechnisch mogelijk is om het extra vak te volgen. Pas dan 
wordt de definitieve beslissing genomen.  
Een extra vak wordt als volwaardig gezien, ook moet er de intentie zijn hier werkelijk examen in te 
gaan doen.  
 
 
 
 



Op welke manier is het nog mogelijk om informatie over een vak te krijgen?  
Op de www.dewillem.nl/leerlingen/decaan is het vakkenboekje te vinden. Hierin staat beschreven 
wat het vak in de bovenbouw inhoudt. Daarnaast wordt er ook vakvoorlichting in de klas verzorgd, 
dit gebeurt tijdens de reguliere lesuren.  
Mocht het zo zijn dat een leerling erg twijfelt of nog onvoldoende weet over een bepaald vak, dan is 
het ook mogelijk om mee te lopen bij een lesuur. Geef dit aan bij de mentor, deze kan dit regelen 
met de vakdocent. Het is inmiddels gebleken dat dit uur meelopen van doorslaggevende aard kan 
zijn!  
 
 
 
 
 


