
Profileringen
Kies de profilering die bij je past op het JRL!
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Aanbod profileringen op het JRL

Er is keuze uit 4 profileringen in de brugklas:

 Cultuur (Arts vakken)

 Engels Plus (Engels, Cambridge)

 Sport & Lifestyle (sport & biologie)

 Technasium (onderzoeken en ontwerpen)

 Vanaf bovenbouw ook:
Econasium (economie, statistiek) voor vwo

ProfiLEREN



Profilering in een notendop:

Cultuur
 Erkende Cultuurprofielschool
 Handvaardigheid, tekenen, digitale media, dans, drama, muziek, film 

en fotografie vormen het uitgangspunt van de cultuurprofilering en is 
een aanvulling op ARTS

Bij cultuur leer je:
 Creatief denken
 Jezelf uitdrukken
 Doorzettingsvermogen
 Procesmatig werken
 Reflecteren



Profilering in een notendop:

Engels Plus
Je hebt…

• Een talenknobbel

• ‘iets’ met Engels

• Engels gesproken (bijv. op vakantie of in online games)

Dan is Engels Plus iets voor jou! 

Waarom Engels Plus?

• Studieboeken, college’s en presentaties vervolgopleidingen zijn veelal in het Engels

• Stages vervolgopleidingen vaak in het buitenland

• Je behaalt 3 ‘Cambridge’ internationaal erkende certificaten (FCE/CAE/CPE)



Wanneer is Sport & Lifestyle iets voor jou:

•ALS JE HET LEUK VINDT OM TE BEWEGEN (JE HOEFT ER NIET PERSE GOED IN TE ZIJN).

•ALS JE JEZELF WIL UITDAGEN.

•ALS JE BEZIG WIL ZIJN MET DE THEORIE ACHTER HET BEWEGEN.

•ALS JE BEWUST NAAR JEZELF WIL KIJKEN, HOE JIJ MET SPORT & LIFESTYLE BEZIG BENT.

•ALS JE HET LEUK VINDT OM ONDERDELEN DIE JE NORMAAL NIET BIJ DE LO LESSEN 
KRIJGT, WIL EVALUEREN HOE JE ZE ERVAREN HEBT.

•ALS JE HET LEUK VINDT OM ELKAAR DINGEN TE LEREN.

•ALS JE HET LEUK VINDT OM EEN PORTFOLIO BIJ TE HOUDEN.

Profilering in een notendop:

Sport & Lifestyle



 Technasium ≠ Techniek
 Het vak heet Onderzoeken & Ontwerpen (O&O)
 Een andere vorm van onderwijs: Probleemgestuurd projectonderwijs
 Voor HAVO en VWO
 Aanvulling op de bètavakken
 Opdrachten van bedrijven
 Probleemstellingen en vraagstukken
 Bèta-technisch 
 Voor meer informatie zie de virtuele tour!

Profilering in een notendop:

Technasium



Kennismaking met de profileringen
 Informatie over profileringen:

Website
Filmpje in de virtuele tour van het JRL
Tijdens de kennismakingsmiddag (juni)
Start schooljaar

 Oriëntatie 1e helft schooljaar; 
Kennismaking met twee van de vier profileringen
(inschrijven tijdens de eerste schoolweek)



Een keuze maken
 Periode 1 en 2 :

Volgen van twee profileringen ter oriëntatie (een profilering per periode)

 Rond december:
Informatieavond voor leerling en ouder over alle profileringen.

 Januari:
Definitieve keuze maken om wel of niet te profileren.

 Periode 3:
Start gekozen profilering.

 Einde leerjaar 1:
Twijfel je enorm over de gekozen profilering? Eventuele aanpassing 
na overleg met mentor, afdelingsleider, coördinator profilering in 
combinatie met een motivatiebrief van de leerling.



Vanaf leerjaar 2

 Klas 2 en 3: volgen van gekozen profilering

 Einde klas 3: mogelijkheid tot aanpassen van profilering voor in 
de bovenbouw (doorgaan/stoppen met gekozen profilering/ 
andere profilering)



Vragen?

 Kijk op jrl.osboxtel.nl voor meer informatie over de 
profileringen. Ga naar tabblad "Onderwijs" -> Profileringen.
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