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Protocol profielkeuze en loting klas 2 

Leerlingen krijgen in klas 2 het vak Praktische Profieloriëntatie. Nadat zij kennis gemaakt hebben met 
alle profielen kiezen ze er twee uit waar zij meerdere lessen van volgen in het tweede jaar. 
Gedurende dit proces zijn er ook verschillende gesprekken met de leerlingen over hun keuzes. 
In april maakt de leerling een definitieve keuze voor het volgen van een profiel in klas 3 en 4. Elke 
leerling die de basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg gaat doen moet een 
profiel kiezen en daar examen in doen. 
 
Het kan voorkomen dat er na bovenstaand proces meer leerlingen een bepaald profiel kiezen dan 
dat er plek is.  
Uiteraard zouden wij elke leerling willen plaatsen bij het profiel van zijn of haar keuze. Helaas is dit 
niet altijd mogelijk vanwege personele beperkingen, ruimtebeperkingen of ARBO (veiligheids)-
beperkingen. 
 
Begin april wordt aan alle leerlingen een eerste profielkeuze gevraagd. Na inventarisatie van deze 
keuzes zal er gekeken worden of er inderdaad problemen ontstaan bij teveel aanmeldingen voor 
bepaalde profielen. 
 
Als dit om enkele leerlingen (minder dan 5) gaat dan zal er met de leerlingen in gesprek worden 
gegaan over hun keuze zodat er wellicht een andere verdeling gemaakt kan worden. 
Wanneer de profielkeuze 5 of meer keer teveel is gemaakt, of er geen oplossing gevonden is door 
middel van gesprekken, zal er bij de profielen met teveel belangstelling geloot worden. 
 
Alle namen van de leerlingen die voor het betreffende profiel hebben gekozen gaan in een pot en 
zullen er daarna één voor één uitgehaald worden. Hiermee ontstaat een lotingslijst met volgorde. De 
beschikbare plekken in het profiel worden in die volgorde vergeven. Na het bereikte maximum zal de 
rest van de namen op de lotingsvolgorde op de reservelijst komen. Het is namelijk mogelijk dat 
leerlingen toch van profiel wisselen of naar de Theoretische Leerweg gaan waarbij de profielkeuze 
komt te vervallen. Leerlingen worden dan op volgorde van de reservelijst alsnog geplaatst bij hun 
gewenste profiel. 
 
Loting vindt plaats onder toezicht van minimaal twee medewerkers van school waarvan minimaal 
één lid van de directie. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen informatie over de plek waar hun kind staat 
op de reservelijst. 
 
Als er een loting nodig is en er leerlingen uitgeloot worden, dan wordt aan de leerlingen een tweede 
keuze gevraagd. Waar nodig vindt er een tweede loting plaats met eenzelfde procedure. 
 
Op deze manier kunnen we bij te veel aanmeldingen dit op een transparante en objectieve wijze 
oplossen.  
 


