
 

 

Heerlen, 1 november 2018 

Beste leerlingen en ouders van leerjaar 2, 

Op het einde van leerjaar 1 heb je voor de PPO-lessen een keuze gemaakt uit 4 profielen. 

Tijdens leerjaar 2 volg je nog 2 profielen tijdens die PPO-lessen. Deze profielen heb je vorig 

jaar zelf gekozen. Nu staat de volgende keuze voor de deur: de definitieve profielkeuze voor 

de Bovenbouw.  

De keuze bestaat voor Basis/Kader-leerlingen uit vier profielen, namelijk HBR (Horeca, 

Bakkerij en Recreatie), E&O (Economie en Ondernemen), ZW (Zorg en Welzijn) en TN 

(Techniek). Voor de profielen HBR, E&O en ZW maken we ook nog een keuze voor de 

theorievakken van het eindexamenpakket. Bij techniek staan de eindexamenvakken vast, 

maar maken we wel een keuze uit BWI (Bouw, Wonen en Interieur),PIE (Produceren, 

Installeren en Energie) en M&T(Mobiliteit & Transport). 

Als je de overgangsnorm haalt voor TL-PLUS, mag je hier uiteraard voor gaan. Bij TL-PLUS 

maak je een keuze uit 2 profielen, namelijk E&O of ZW. Bij de keuze voor TL-PLUS hoort een 

reserve profielkeuze. Indien de TL-PLUS niet lukt, ga je door met een Basis/Kader-profiel. 

Naast deze profielkeuze en de keuze voor het eindexamenpakket van theorievakken is er 

ook nog een vrij keuzevak in het praktijkgedeelte van het profiel te kiezen! 

Om ervoor te zorgen dat we deze keuzes bewust maken, hebben we naast de PPO-lessen 

ook een keuzetest. Deze test wordt in december afgenomen. De test gaat niet alleen over 

jouw interesses. Deze test gaat ook over je motivatie, studiehouding en je eigen persoontje. 

De rapportage hiervan vertelt dus veel over jou.  

Jouw prestaties tijdens de PPO-lessen, jouw cijfers en de uitslag van de test geven een goed 

beeld van waar jij volgend jaar in leerjaar 3 het beste op jouw plek bent.  

Jij moet kiezen en er is veel te kiezen! Daarom is er een profielkeuze-avond op 29 

november 2018 om 19.00 u op Herle. Jij en je ouders moeten daarbij aanwezig zijn zodat we 

alle keuzemogelijkheden duidelijk aan jullie kunnen uitleggen. 

 

Tot 29 november! 

Vriendelijke groeten, 

L. Reijnders      I. Rompen-Agouzoul 

Teamleider Onderbouw    Decaan BcPL, locatie Herle 

 


