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Een aantal zaken in deze presentatie zal voor u een herhaling zijn van de informatie die u
vorig jaar heeft ontvangen maar we vinden het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte
is aangezien onze leerlingen van klas 4 dit jaar een aantal essentiële keuzes gaan maken.
Zoals u wellicht weet is de Tweede fase voor klas 4‐5‐6, als vervolg op 1e fase (= klas 1‐2‐3 =
onderbouw), ingevoerd in 1999 om leerlingen van de middelbare school beter voor te
bereiden op vervolgonderwijs aan universiteit/hogeschool. Een andere reden was
leerlingen meer te prikkelen tot zelfstandig werken, voorwaarde om tot een goed
studieresultaat te komen in dat vervolgonderwijs.
In klas 1‐2‐3 wordt de basis gelegd en in klas 4‐5‐6 wordt er veel meer aandacht besteed
aan zelfstandig stof verwerken, samenwerking, presentatie, planning en
informatieverwerking.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerling “eigenaar wordt van het eigen
leerproces” en dat geldt zeker ook voor het “eigenaar worden van je eigen keuzeproces”.
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Kiezen…

‐ Vakkenkeuze
‐ Keuze vervolgstudie na Beekvliet
de Tweede Fase op Beekvliet
ouderavond klas 4

Vorig jaar in klas 3 zijn er al een aantal belangrijke stappen gezet in het keuzeproces.
Leerlingen hebben gekozen voor de M‐ of N‐stroom, voor Latijn of Grieks, voor Frans of
Duits en voor wiskunde A of wiskunde B. Nu gaan we dit jaar verder in dat keuzeproces
waarbij steeds de stappen “oriënteren” (wat valt er te kiezen), “verkennen/verdiepen”
(specifieke informatie verzamelen) en uiteindelijk “de knoop doorhakken” moeten worden
gezet.
Het doel van deze presentatie is u te laten zien hoe we dat keuzeproces vanuit het decanaat
in klas 4 verder gaan vormgeven en begeleiden voor wat betreft de vakkenkeuze en keuze
van de vervolgstudie na Beekvliet. Dit in het kader van LOB (Loopbaanoriëntatie en ‐
begeleiding)
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Vakkenkeuze in de Tweede fase
‐ Gemeenschappelijk deel
‐ Profieldeel:
‐Profielvakken
‐Profielkeuzevak(ken)
‐ Vrije deel:
‐ Keuze‐examenvak (minimaal 1)
‐ Geheel vrije deel (schoolinvulling)

‐ Profielwerkstuk (klas 6)
de Tweede Fase op Beekvliet
ouderavond klas 4

De Tweede fase bestaat uit een aantal deelgebieden en daaraan gekoppelde vakken.
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Gemeenschappelijk deel
Voor iedereen verplicht:
•
Nederlands
•
Engels
•
Klassieke taal (Latijn of Grieks)
incl. Klassieke culturele vorming (KCV)
•
Maatschappijleer
•
Lichamelijke opvoeding

de Tweede Fase op Beekvliet
ouderavond klas 4

Dit zijn de vakken die iedereen volgt.
‐Engels: keuze uit Engels regulier of Engels Cambridge.
‐Klassieke taal: we zijn een gymnasium dus dit is het belangrijke onderscheid met VWO‐
diploma atheneum.
‐KCV: is onderdeel van klassieke talen, vooral gericht op voorbereiding van de reis naar
Rome/Griekenland.
‐Maatschappijleer: een relatief “klein” vak en wordt in klas 4 afgerond. Dit vak telt, in
combinatie met het profielwerkstuk in klas 6, mee voor het eindexamen. In klas 4 ben je
dus inderdaad al bezig met je eindexamen!
‐Bij L.O. wordt ook een deel afgesloten n.l. bewegen en regelen: klas 4 organiseert aan het
einde van het schooljaar de sportdag voor klas 1‐2‐3. Dit onderdeel dient met een
voldoende of goed te worden afgerond.
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4 profielen met elk 4 profielvakken:
• Cultuur en maatschappij (C&M)
‐Wi A/B/C + Gs
‐ 1 cultureel vak ( keuze uit fi, kubv, kumu, Fa, Du, La, Gr)
‐1 maatschappijvak (keuze uit Ak of Ec)
• Economie en maatschappij (E&M)
‐Wi A/B + Gs + Ec
‐keuze uit Fa, Du of Ak
• Natuur en gezondheid (N&G)
‐Wi A/B + Bi + Na + Sk
• Natuur en techniek (N&T)
‐Wi B + Na + Sk
‐keuze uit Bi of Wi D
de Tweede Fase op Beekvliet
ouderavond klas 4

Vorig jaar in klas 3 hebben de leerlingen gekozen voor M‐ of N‐stroom, La of Gr, wi A of wi
B, Fa of Du.
In klas 4 vindt in het 3e trimester de definitieve invulling van die stromen plaats
uitmondend in een door de leerling gekozen profiel met de daarbij behorende 4 vakken. In
deze vakken ga je dus eindexamen doen.
C&M:
‐Wi C keuze kan pas aan het einde van klas 5 wanneer blijkt dat wi A toch lastig is.
‐Fi=filosofie
Kubv= kunst beeldende vormgeving
Kumu= kunst muziek
Deze 2 vakken bestaan uit een gezamenlijk algemeen deel en een vakspecifiek deel.
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Vrije deel
• Keuze‐examenvak (minimaal 1)
• Profielwerkstuk (klas 6)
• Levensbeschouwing (t/m klas 5)
• Internationalisering
• Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
de Tweede Fase op Beekvliet
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Het vrije deel wordt door elke leerling gevolgd en bestaat uit:
‐Keuze‐examenvak: dit wordt in de volgende dia verder uitgelegd. Het kan ook een vak zijn
uit een ander profiel waardoor je dus in meerdere profielen je eindexamen kunt behalen.
‐Profielwerkstuk: wordt in klas 6 gedaan. Je gaat dan (meestal in 2tallen) onderzoek doen,
al of niet in 1 of meer van de profielvakken, onder begeleiding van een
profielwerkstukbegeleider. Op onderzoek uitgaan: kennis, inzicht en vaardigheden
verwerven. Heeft op een of meer vakken betrekking (hoeft niet persé profielvak te zijn). Is
een soort “masterpiece”.
Het geheel vrije deel is gebaseerd op de keuze welke Beekvliet heeft gemaakt:
‐Levensbeschouwing: wordt in klas 5 afgesloten met een certificaat.
‐Internationalisering
‐LOB: de begeleiding gericht op het keuzeproces, in de richting van je toekomst: welke
studiemogelijkheden zijn er, welke beroepen zijn dan mogelijk, weten wat jouw interesses
en mogelijkheden zijn, je kwaliteiten weten, je passie volgen. Hierin speelt de decaan (zg.
1e lijns decanaat) en de mentor (2e lijnsdecanaat) een rol in de begeleiding.
De ouders zijn in het gehele keuzeproces zeker zeer belangrijk.
LOB wordt nader uitgelegd in het vervolg van de presentatie.
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Aanbod keuze‐examenvakken
C&M

E&M

N&G

N&T

2e Klassieke Taal

X

X

X

X

Frans

X

X

X

X

Duits

X

X

X

X

Aardrijkskunde

X

X

X

X

Kunst beeldende vormg.
Kunst muziek

X
X

X
X

X
X

X
X

Filosofie

X

X

X

X

Economie

X

X

X

X

X

(X)

X

Geschiedenis
Wiskunde D
Biologie

(X)
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X

Elke leerling dient dus nog 1 keuze‐examenvak te kiezen.
‐De lege vakjes geven aan dat dat vak een “profielvak” is (b.v. geschiedenis bij C&M) en dus
altijd wordt gevolgd of dat het juist niet gekozen kan worden (b.v. biologie bij C&M)
‐(X) betekent : alleen met wi B mag je wi D kiezen.
Algemeen:
Aan het einde van klas 4 kan de leerling stoppen met vakken die hij/zij op klas 4 gevolgd
heeft en die niet tot het definitief gekozen profiel behoren, ook al is het vak nog niet
afgerond (b.v. het vak Fa wordt in klas 4 afgesloten bij de profielkeuze N&T)
Deze vakken tellen uiteraard wel mee met de overgang naar klas 5.
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Extra vak
‐Voor goede en gemotiveerde leerlingen
‐Toestemming van de docentenvergadering.
‐Keuze uit aanbod behorend bij profiel en
Keuze‐examenvakken.
Wordt parallel ingeroosterd aan ander vak.
“Eigenaarschap”
de Tweede Fase op Beekvliet
ouderavond klas 4

Er zijn uiteraard leerlingen die gemotiveerd en goed zijn en graag een extra vak willen
volgen: “Pak je kansen, het vergroot je mogelijkheden”. Dit extra vak wordt gevolgd in klas
5 en 6.
Het vak wordt niet ingeroosterd, het staat parallel geroosterd met een ander vak dus de
leerling zal i.o.m. betrokken docenten en de roostermaker die vakken deels volgen en moet
het betreffende vak dus vooral zelf en zelfstandig doen. Dit is een duidelijk voorbeeld van
het eigenaar zijn van je eigen leer‐ en studiekeuzeproces.
De leerling kan alleen stoppen met een extra vak in klas 4‐5‐6 met ingang van een nieuw
trimester en na overleg met decaan, vakdocent en mentor. Alle toetsen dienen te worden
gemaakt tot de start van het nieuwe trimester en het cijfer wordt vermeld op het rapport.
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LOB: Loopbaan Oriëntatie‐ en Begeleiding

de Tweede Fase op Beekvliet
ouderavond klas 4

LOB:
Uitgangspunten bij het maken van een goede keuze:
‐capaciteiten voor de vakken van het te kiezen profiel
‐interesse of wellicht wel passie!
‐de vakken worden anders: b.v. de exacte vakken richten zich meer op inzicht en niet alleen op “uit je hoofd leren”, een vak als
geschiedenis zal zich meer gaan richten op bronnenverwerking en het leggen van grote verbanden.
‐eisen van het vervolgonderwijs: denk aan decentrale selectie, studiecheck en studiematching (past deze studie bij jou?)
‐slaag‐, zakregeling.
Het gaat uiteindelijk om het maken van een goede keuze voor een vervolgstudie na Beekvliet……
Welke stappen moeten er worden gemaakt en hoe gaan we dit begeleiden?
Uiteraard is het belangrijk dat de leerling zelf een actieve rol gaat nemen in zijn/haar keuzeproces, “eigenaar” wordt en een
5‐tal z.g. loopbaancompetenties gaat ontwikkelen betreffende:
‐Kwaliteitenreflectie: het nadenken over wat je (niet) kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je studie en loopbaan.
Je reflecteert op je eigen eigenschappen, competenties, vaardigheden,etc. en je kunt feedback vragen aan anderen over je kwaliteiten.
‐Motievenreflectie: het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen studie/loopbaan.
Het gaat om bewustwording van wat je eigenlijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft
en wat je nodig hebt om prettig te kunnen studeren/werken.
‐Werkexploratie: het onderzoeken van eisen en waarden in studie en werk en de mogelijkheden die die studie biedt.
Je gaat op zoek naar een studie die past bij jou qua kwaliteiten en wat jij belangrijk vindt.
‐Loopbaansturing: het plannen, beïnvloeden en bespreken van je leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling.
Welke stappen moet je ondernemen om tot die studie en verdere vervolgmogelijkheden te komen?
‐Netwerken: contacten opbouwen en onderhouden gericht op je loopbaanontwikkeling.
Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden
en om feedback te krijgen op je eigen functioneren.
Bovenstaande competenties geven richting aan het ontwikkelen van talent.
LOB wordt begeleid door de mentor en de decaan waarbij de ouders/verzorgers uiteraard ook een zeer belangrijke rol spelen.
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LOB klas 4
Oriënterende opdrachten:
‐Opbouw portfolio
‐PTA
• Studievoorlichting door oud‐leerlingen van
Beekvliet vrijdag 27 november 19.30 uur
• Studievoorlichting St‐Janslyceum
donderdag 4 februari 19.00 uur
• Beroepenavond Beekvliet
dinsdag 2 maart 19.30 uur
de Tweede Fase op Beekvliet
ouderavond klas 4

Hoe gaan we dat dit jaar vormgeven?
LOB (Loopbaan Oriëntatie en – begeleiding) is onderdeel van het programma PTA (programma van
toetsing en afsluiting).
In klas 3 is gestart met het opbouwen van een eigen LOB‐portfolio op Keuzeweb, dit wordt in klas 4
verder uitgebreid.
Het accent ligt nu op oriënteren op vervolgstudie. Alle leerlingen dienen in het kader van het PTA
van minimaal 2 oriënterende activiteiten een opdracht of verslag te maken en slaan dit op in hun
eigen portfolio
Er worden een aantal activiteiten georganiseerd ter oriëntatie:
‐Studievoorlichting oud‐ leerlingen: het is een eerste oriëntatie op het kiezen van een
vervolgstudie. Iedereen moet daar eigenlijk naar toe! Oud‐leerlingen vertellen over de studie die ze
op dit moment volgen, kunnen vanuit hun Beekvliet‐ervaringen vertellen, valkuilen en voordelen
aangeven, enz. Praktijkvoorbeelden dus.
‐Studievoorlichtingsmarkt St.Janslyeum: HBO‐opleidingen en universiteiten presenteren zich hier
en geven informatie over hun opleiding. Een must. Daarnaast is hier informatie te vinden over
studeren in het buitenland, het nemen van een tussenjaar, enz.
‐Beroepenavond: Beekvliet organiseert deze avond om de 2 jaar, het tussenjaar wordt
georganiseerd door Bernrode, Rodenborgh, Stedelijk Gymnasium of St.Janslyceum. Dit jaar dus op
Beekvliet. Oud‐leerlingen en ouders vertellen over hun beroep, hun ervaringen, welke
vooropleiding nodig is, enz.
Zijn er ouders die bereid zijn om op deze avond over hun professie te komen vertellen?
Dit kunt u doorgeven aan p.vanaarle@gymnasiumbeekvliet.nl of
m.petersrit@gymnasiumbeekvliet.nl
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verder…..
• Eventueel zelf: bezoek aan open
dag universiteit of hogeschool
• JetNet Careerday 2 dec. voor
leerlingen van de N‐stroom

Daarnaast zijn er mogelijkheden om zelf naar een open dag van universiteit of hogeschool
te gaan.
Op woensdagmiddag 2 december is de JetNetCareerday voor N‐stroomleerlingen:
kennismaken met techniek en technische opleidingen, workshops volgen. De leerlingen
ontvangen hier binnenkort informatie over.
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…en..
• Radboud Try‐outdag 4 VWO Nijmegen
vrijdag 5 maart v.a. 11.00 uur

• Thema‐avond over studiekeuze voor
ouders dinsdag 19 januari 19.30 uur
De Tweede Fase op Beekvliet
Ourdeavond klas 4

‐Radboud Try‐out 4VWO:
Infodag over studeren aan een universiteit. Alle leerlingen gaan per bus naar de Radboud
universiteit Nijmegen waar ze onderstaand programma volgen:
‐Algemene informatie over “Gaan Studeren”
‐Themacollege door een universitair docent
‐Kijkje op de campus
‐Studenten begeleiden de leerlingen tijdens de Radboud Try‐out.
Ter voorbereiding aan dit bezoek maken de leerlingen een opdracht in Keuzeweb met
daaraan gekoppeld een interessetest.
‐Thema‐avond/ouderavond:
Een medewerker van een universiteit en studenten geven informatie over het
studiekeuzeproces. Daarin komt o.a. aan bod de rol van de ouders, de rol van de leerling
zelf.
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Verdere informatie
• Informatie over de te maken keuze:
profielen, vakken, enz.
• Voorlichting door vakdocenten
• Advies vakdocenten
• Groepsgesprek met decaan
• Individuele gesprekken met mentor of
decaan
De Tweede Fase op Beekvliet
Ourdeavond klas 4

‐In januari ontvangen alle leerlingen nog een uitgebreid informatieboekje over de keuze in
klas 4 met specifieke uitleg van de decaan.
‐Vakdocenten vertellen over de inhoud van hun eigen vak in klas 5 en 6 tijdens hun lessen.
‐Vakdocenten geven bij de voorlopige profielkeuze in februari aan het einde van het 2e
trimester hun advies.
‐In de periode mei/juni hebben alle leerlingen een groepsgesprek met de decaan (3 á 4
leerlingen kunnen als groepje intekenen): met elkaar over de keuzes praten, vragen en
onduidelijkheden bespreken, uitleg over het vervolgtraject: welke stappen te zetten in klas
5/6 om je verder te oriënteren op vervolgstudie na Beekvliet.
‐de mentor (2e lijn) en de decaan (1e lijn) spelen een belangrijke rol: zij voeren gesprekken,
geven adviezen en begeleiden het keuzetraject.
Wanneer er nog problemen en/of twijfels zijn kan er altijd een gesprek met decaan of
mentor plaatsvinden.
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Tijdpad keuze klas 4
• Voorlopige keuze: 26 februari
• Advies docenten bij 2e rapport
• Ouderspreekuur: 19‐20 april
• Definitieve keuze: 23 april
de Tweede Fase op Beekvliet
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‐Voorlopige keuze is vóór de proefwerkweek van het 2e trimester
‐De vakdocenten geven advies over hun vak: positief/twijfel/negatief. Neem dat advies ter
harte, het zijn ervaringsdeskundigen, sla zo’n advies niet zo maar in de wind.
‐Het ouderspreekuur m.n. vooral gebruiken bij twijfel over de keuze of bij negatieve
advisering. Vóór die tijd kan uiteraard contact worden opgenomen met de mentor, de
decaan of de vakdocent.
‐23 april is een “harde dead‐line” want daarna is meteen de Rome/Griekenlandreis.
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Site Decanaat
http://Beekvliet.DeDecaan.net

De Tweede fase op Beekvliet
Ouderavond klas 4
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Uitleg over de site van het decanaat:
DeDecaan.net biedt een digitale leeromgeving die de leerlingen helpt bij de keuze van hun
profiel en studie. Op de site maken leerlingen in Keuzeweb opdrachten en testen en kunnen
zij informatie over hun profiel‐ en studiekeuze opzoeken en opvragen. Hier vullen ze ook de
voorlopige en definitieve profielkeuze in.
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Keuzeproces volgen
• Opdrachten met inzicht in competenties
• Testen
• Profielkeuze
• Studiekeuze
• Portfolio

de Tweede fase op Beekvliet
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De rol van de ouders/verzorgers in het gehele keuzeproces is enorm belangrijk: probeer
vooral samen te komen tot een goede keuze, toon belangstelling, stimuleer uw kind om
zich in de materie te verdiepen.
Als ouder/verzorger kunt u Beekvliet.DeDecaan.net gebruiken om het keuzeproces van uw
kind te volgen. Dit kan door mee te kijken naar uitkomsten van opdrachten en testen en
door de profiel‐ en/of studiekeuze samen te bekijken en in te vullen. Al deze gegevens
komen terecht in het portfolio van de leerling, welke in te zien is door decanen, mentoren
en ouders/verzorgers.
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Informatie zoeken
• Opleidingen: incl. selectiecriteria
• Keuzegids: onafhankelijke, kritische
beoordelingen vervolgopleidingen
• KeuzeKalender: open dagen, etc.

de Tweede fase op Beekvliet
Ouderavond klas 4

Als ouder kunt u de keuzesite ook gebruiken om (samen met uw kind) informatie te zoeken
over opleidingen, open dagen en allerlei andere zaken rondom profiel‐ en studiekeuze,
zoals studiefinanciering en doorstroomeisen.
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Registratie ouders
• Via internet. Ga naar: beekvliet.dedecaan.net
• Registreren, nieuw op deze site (ik ben een ouder)
• U moet precies het leerlingnummer van uw kind invullen zoals
die op school bekend is, anders lukt de registratie niet.
• Na het invullen van een wachtwoord drukt u op de knop
Registratie voltooien.
• Ga naar uw mailbox en klik op de link in de e‐mail die naar uw
e‐mailadres is gestuurd.
• Lukt het registreren niet, stuurt u dan een mailtje naar de
decaan.
de Tweede Fase op Beekvliet
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U kunt zich aanmelden en registreren voor de decanensite volgens de bovenstaande
instructie.
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Kiezen…..vraag je af……
•
•
•
•
•
•

Wie ben ik?
Wat vind ik leuk?
Welke vakken vind ik leuk?
Waar wil ik meer van weten?
Waar wil ik goed in worden?
Welke studies/beroepen lijken me leuk?
de Tweede fase op Beekvliet
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Hier gaat het uiteindelijk allemaal om…..
Succes met het (samen) maken van de goede keuze.
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met
Mechelien Peters Rit (decaan klas 3 en 4)
m.petersrit@gymnasiumbeekvliet.nl
Patrick van Aarle (decaan klas 5 en 6)
p.vanaarle@gymnasiumbeekvliet.nl
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