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Wat zijn profielen?
De Ciclo Avansa voor het HAVO en VWO kent profielen vanaf 
de 4e klas tot en met de eindexamenklas.

Een profiel bestaat uit:
 het Gemeenschappelijk deel, een aantal verplichte, 

algemene vakken, gelijk voor alle leerlingen in elk profiel; 
 het Profieldeel, een aantal per profiel specifieke vakken; 
 het Keuzedeel, nog enkele vakken waaruit 1 te kiezen.
 een Vrije deel, waaruit het laatste vak gekozen wordt. 

Er bestaat een profiel met economische vakken                           
                   en een met exacte vakken. 



Welke profielen zijn er?
 Mens en Maatschappij (M&M) met de 

vakken Wi-A, AK, GS, EC, M&O;

 Natuurwetenschappen (NW) met de 
vakken Wi-A of Wi-B, NA, SK, BIO;



Waaruit bestaat het 
Gemeenschappelijk deel?

Alle leerlingen volgen de volgende vakken:
 Nederlands (NE)
 Engels (EN)
 Een 3e taal; naar keuze: FA, SP of PAP
 Lichamelijke Opvoeding (LO)
 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
 Individu en Samenleving (I&S)
 Godsdienst en Levensbeschouwing (GLB)



Waaruit bestaat het Profieldeel?

 Drie vakken:

 M&M: Verplicht: Wi-A.
   Naar keuze: EC + AK,  EC + GS  of  AK + GS

 NW: Verplicht: Wi-A of Wi-B en SK
   Naar keuze: NA of  BIO



Waaruit bestaat het Keuzedeel?

 M&M:  M&O, GS, FA, SP, PAP of BIO.

 NW:  BIO, EC, FA, SP, PAP of Wi-D*.  
                                   (* alleen in combinatie met Wi-B) 

   Je moet één van deze vakken kiezen.



Waaruit bestaat het Vrije deel?

 M&M:  EC, AK, GS, FA, SP, PAP, INF, FIL, 
BIO of Wi-D (alleen in combinatie met Wi-B).

 NW:  EC, M&O, AK, GS, FA, SP, PAP, INF, 
FIL of Wi-D  (alleen in combinatie met Wi-B) 

 Je moet één van deze vakken kiezen.



Doen we Eindexamen in alle vakken?

Nee, want . . .
 de vakken CKV, I&S en GLB worden in het voorexamenjaar 

afgesloten met tenminste drie schriftelijke toetsen. Indien 
CKV of I&S niet voldoende is, moet er een herkansing 
gemaakt worden, totdat het gemiddelde voldoende is.

 het vak LO wordt in de tweede helft van het examenjaar 
afgesloten en moet ook voldoende zijn.

 
 Het gemiddelde van het eindcijfer van I&S en dat van het 

zogenaamde Profielwerkstuk heet het 
combinatiecijfer. Dit kan voor compensatie zorgen om te 
kunnen slagen.



In hoeveel vakken doen we 
dan Eindexamen?

In 8 vakken, namelijk:
 Uit het Gemeenschappelijk deel: NE, EN en 

een 3e taal (FA, SP of PAP);
 Drie vakken uit het Profieldeel (WI verplicht);
 Eén vak uit het Keuzedeel.
 Eén vak uit het Vrije deel.



HOE MOET IK EEN PROFIEL KIEZEN?

 Maak een PROFIELKEUZETEST op internet. 
Bv. op www.profieltest.nl of www.profielkeuzetest.nl  

    Print de resultaten uit , bespreek ze en bewaar ze.

 Houd je aan de ADVIEZEN VAN JE LERAREN: in de 
maand APRIL krijg je van je lesgevende leraren schriftelijk 
advies om het vak te kiezen in de hogere klassen of niet. Zij 
weten het best of je met succes kunt doorgaan met hun vak! 

    Kies geen vak of vakken waarvoor je een negatief advies 
hebt gekregen! 

 Praat met je leraren, met je mentor en met de decaan over 
je keuze van profiel voor de komende jaren. 

    En natuurlijk: betrek ook je ouders bij je keuze!
 

http://www.profielkeuzetest.nl/


Stappen naar Profielkeuze

 Januari/februari: eerste uitleg profielen
 15 maart: Voorlichtingsavond profielen
 Eind maart: 2e bezoek decanaat
 Eind april: adviezen van leraren
 Eind mei: adviesbrieven; 
 Begin juni: definitieve profielkeuze; 

bezoek decanaat voor goedkeuring.



Wat kan ik studeren met:
profiel M&M?

Financieel en bedrijfseconomisch:
 Accountancy, Bedrijfseconomie, Business Administration, 

International Business and Languages, Financial Services 
management, Bedrijfskunde, Marketing, Bank en verzekeringen;

Management en bestuur:
 Bedrijfsmanagement, International Business & Management 

studies, HBO-Rechten, Facility Management etc.
Communicatie en Informatie:
 Communicatiemanagement, Journalistiek, Tolk - Vertaler EN/SP, 

Marketingcommunicatie etc.
Hotel en Toerisme:
 Hospitality & Tourism Management, Hoger Hotel Management, 

International Hotel & Hospitality management.

Informatie over al deze studies : de STUDIEGIDS in het decanaat.



Wat kan ik studeren met:
profiel NW?

Technische studies:
 Bouwkunde, Wiskundig Ingenieur, Chemie, Technische 

bedrijfskunde, Biologie en Medisch 
laboratoriumonderzoek, Electrotechniek etc.

Gezondheidszorg:
 (HBO:) Verpleegkunde, Verloskunde, Fysiotherapie, 

Logopedie, MBRT etc.  
 (WO:) Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, 

Biomedische Wetenschappen, Pharmacie etc. 

Informatie over al deze studies : de STUDIEGIDS in het decanaat.



Wat kan ik studeren met:
profiel HU?

Beeldende kunst/Kunstacademie:
 Architectuur, dans, muziek, theater, schilderen, tekenen, 

beeldhouwen, sculptuur, glas, keramiek etc.

Audiovisuele & digitale media: 
 Grafische vormgeving, fotografie, film, televisie, video, media 

design etc.

Kunstonderwijs:
 Docent muziek, drama, CKV.

Management:
 Art & media management, Event management etc.

Informatie over al deze studies : de STUDIEGIDS in het decanaat.



Studies in andere sectoren:
Sociaal-agogisch:
 Sociologie, Pedagogie, Psychologie, Social Work, Sociaal-

Pedagogische Hulpverlening (SPH), Personeel en Arbeid, 
Sociaal-Juridische Hulpverlening, Personeelsmanagement etc.

Pedagogisch:
 Leraar 2e-graads via een Hogeschool (met HAVO) of 1e-graads 

via de Universiteit (met VWO), leraar basisonderwijs (IPA).

Rechten: (met VWO)
 Rechten, Fiscaal Recht (belastingen), Notarieel Recht.

Informatie over al deze studies : de STUDIEGIDS in het decanaat.



STUDEREN OP ARUBA
De Universiteit van Aruba bestaat uit:

 (1) de Faculteit Arubaans Recht (WO).

 (2) de Financieel-Economische Faculteit (FEF)
           (HBO) Bedrijfseconomie & Commerciële economie

 (3) The Faculty of Hospitality and Tourism
          Management Studies (FHTMS). (Engelstalig).

 (4) The Faculty of Arts and Science (Engelstalig)
        Organization, Government & Management, 
        Social Work & Development

    (5) Lerarenopleiding Wiskunde (2e-graads) (in het Nederlands) 



ARUBA
 E.P.I. (MBO) kent vier richtingen:

 (1) sector Techniek
 (2) sector Economie
 (3) sector Zorg en Welzijn
 (4) sector Horeca

 I.P.A. (HBO) voor opleiding tot leraar basis- 
en kleuteronderwijs.



DECANAATSTEAM 2016/2017
 mevr. Nicolaas (KN): hoofddecaan.
 mevr. Hernandez (HZ): voornamelijk belast met 

voorlichting over studeren in de U.S.A. en Canada. 
 dhr. Bongers (BG): op dinsdag, woensdag en 

donderdag in lokaal #11
 Wanneer is het decanaat open? Er hangt een 

rooster-overzicht op de deur van lokaal # 11.
 Op www.colegioarubano.aw/decanaat hebben we 

een pagina met heel veel informatie. Bezoek ons een 
keer!

http://www.colegioarubano.aw/


Decanaatsruimte

 Lokaal # 11 is de decanaatsruimte voor 
de leerlingen van het Colegio Arubano.

 Studiegidsen.
 Studiefolders.
 Internet-mogelijkheid.
 Websites, etc.
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