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Voorwoord 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

Deze informatiegids is samengesteld door de decaan HV in samenwerking met de vakdocenten 

van het KWC. De gids geeft informatie over de inrichting van de Tweede Fase op onze school. 

Leerlingen uit Vwo–3 kiezen deze cursus hun profiel. De keuze voor een profiel is niet altijd 

eenvoudig, geeft (meestal) richting aan de vervolgopleiding en een toekomstig beroep. Een 

zorgvuldige begeleiding bij deze keuze is daarom noodzakelijk. De decaan heeft met de mentoren 

van klas 3 een keuzebegeleidingstraject opgezet. Hoe ziet dit traject er ongeveer uit? 

 

❑ oktober   Informatie ouders/verzorgers over Profielkeuze voor de Tweede Fase  

❑ periode B  Werken met Qompas Profielkeuze (digitale methode, soms ook thuis) 

❑ okt/nov  KWC Profielkeuzegids met keuzetabel en keuzeregels beschikbaar 

❑ nov/dec  Traject 1 vak laten vallen (Fa/Du of Na) 

❑ nov/jan  Kennismakingslessen ‘nieuwe’ vakken  

❑ februari  Digitaal Einddossier klaar; eindgesprek met mentor 

❑ maart/april  Adviezen vakdocenten + uitleg vragen aan docenten.   

❑ april  1 april definitieve profielkeuze  (START FORMATIE nieuwe cursus)    

❑ juni/juli  Eindrapport en overgang. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan  

   nog een profiel gewijzigd worden. Docentenvergadering beslist. 

 

In periode B werken alle leerlingen onder leiding van de mentor met Qompas profielkeuze. Het 

is een digitale methode. Online komen leerlingen meer te weten over hun capaciteiten en 

interesses en ontdekken langzamerhand welk profiel het beste bij hen past. Zo worden alle 

leerlingen geïnformeerd over de vakken (verplicht of keuze), de inhoud van de lesstof, een 

schoolexamen of centraal schriftelijk examen en kunnen leerlingen alvast de studiewereld 

verkennen (HBO of WO).  

 

De KWC Profielkeuzegids komt in oktober uit. Hierin staat de keuzeprocedure voor het KWC 

omschreven. Naast tips bij het kiezen, is er een overzichtelijke keuzetabel met de profielen in vier 

kolommen en tenslotte wordt de keuze stap voor stap besproken. Het is dus, naast wat docenten, 

mentor en decaan doen, een handige hulp bij het kiezen.  

  

Einddossier 

Elke leerling rond Qompas profielkeuze af met een digitaal einddossier. Daarin o.a.: het gekozen 

profiel, samenvatting van diverse testresultaten en eindfavorieten van mogelijke studies. 

 

De Tweede Fase 

Van klas 3 naar 4 krijgen leerlingen meer en meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het 

studieproces. Dat proces verloopt geleidelijk. In de schoolorganisatie verandert veel: er zijn 

geen klassen maar basisgroepen en clusterlijnen, geen s.o.’s en repetities, maar (tussen)toetsen 

en toetsweken aan het eind van elke periode. Daarbij is goed plannen van leerwerk een 

belangrijke zaak. Praktische opdrachten, handelingsdelen en het profielwerkstuk doen hun 

intrede. Allemaal begrippen die nu nog niet zoveel zeggen, maar dan tot het programma behoren. 

Gedurende de gehele Tweede Fase wordt gewerkt met een PTA (= Programma van Toetsing en 

Afsluiting). Dit houdt in dat examencijfers gedurende drie jaar worden opgebouwd. Tenslotte 

doen alle leerlingen Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). Maar voor het zover is, zal er eerst 

een weloverwogen profielkeus gemaakt moeten worden.  

 

Veel wijsheid en sterkte bij het maken van die keuze. 

 

A.H. van den Berg (decaan HV)  
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Inrichting Tweede Fase  
Afdeling VWO 

 

Het totale Vwo-programma omvat 4800 studielasturen. Dit betekent dat je drie jaar lang 

40 weken van 40 uur studeert, dus 1600 uur per jaar. Van deze 1600 uur breng je er 1000 op 

school door, in deze 1000 uur krijg je door de school verzorgde begeleiding. De overige 600 uur 

(per jaar) kun je beschouwen als huiswerk dat niet door de school begeleid wordt.  

 

De profielen 

 

Er zijn vier profielen: twee natuurprofielen en twee maatschappijprofielen. 

 

❑ Cultuur en Maatschappij  (CM) 

❑ Economie en Maatschappij (EM) 

❑ Natuur en Gezondheid  (NG) 

❑ Natuur en Techniek  (NT) 

 

Elk profiel is opgebouwd uit drie delen. 

 

1. Gemeenschappelijk deel 

 De vakken hierin zijn verplicht voor elke leerling. Zo hebben zij o.a. Nederlands en Engels als 

verplichte talen in dit deel. Alle leerlingen kiezen een extra taal: voor Atheneum leerlingen is dit 

een keuze voor een moderne vreemde taal (Duits of Frans), Gymnasium leerlingen kiezen op 

deze plaats een klassieke taal (Grieks of Latijn). Naast de talen bevat het gemeenschappelijk deel 

Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, Levensbeschouwing, het begeleidingsuur, het KWC 

keuze-uur en een kunstvak. Alle Atheneum leerlingen volgen Culturele Kunstzinnige Vorming 

(=CKV). Voor alle gymnasiasten is het cultuurvak Klassieke Culturele Vorming (= KCV) 

opgenomen in de klassieke taal. Het is voor hen dus geen apart vak. 

 

2. Profieldeel 

De profielvakken vormen de ruggengraat van het profiel en onderscheiden de verschillende 

profielen. De profielvakken worden bepaald door het ministerie, daar heeft een school geen 

invloed op. Elk profiel heeft vier vakken in het profieldeel. Drie vakken verplicht en een keuzevak!  

 

Nb.: er is een uitzondering bij profiel CM. Dit profiel heeft twee verplichte vakken (wiskunde en 

geschiedenis) en er zijn twee keuzevakken om het totaal van dit profieldeel weer op vier vakken 

te krijgen. Je kiest, naast je verplichte twee vakken, één maatschappijvak (uit een aanbod van 

twee vakken) en één cultuurvak erbij (uit een aanbod van 3 vakken). 

 

3. Vrije deel 

Het Vrije deel bestaat uit één keuze-examenvak voor elke leerling. Per profiel kunnen leerlingen 

uit diverse vakken kiezen(in de tabel vakken in de gele balk).  

 

Extra vak volgen in het vrije deel?  

Voor leerlingen die een extra uitdaging willen is er op het Vwo de mogelijkheid voor het kiezen 

van een extra vrije deel vak, weliswaar onder voorwaarden! De extra vakken worden niet 

geroosterd, maar komen op een aparte lijst te staan. De keuze kunnen we alleen honoreren als er 

in de geformeerde lesgroepen plaats is. Deze formatie vindt plaats direct na 1 april. Ons budget is 

niet toereikend om een extra groep te formeren voor leerlingen die een extra vak kiezen. Ook 

geven we aan dat deze keuze tot gevolg kan hebben dat twee vakken elkaar kunnen overlappen 

in het rooster(er is sprake van een dubbeluur). De ervaring leert dat de meeste verzoeken 

gehonoreerd kunnen worden. Als blijkt dat er geen ruimte is in de geformeerde groepen, wordt 

de leerling zo spoedig mogelijk na de formatie door de decaan geïnformeerd en wordt tevens de 

mogelijkheid geboden een ander vak te kiezen waar nog wel ruimte is. De decaan kan daarover 

adviseren.  
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Tot slot: om een extra vak te kunnen volgen is veel zelfstandigheid bij de leerling en ook 

maatwerk vereist. Meestal moet je de helft van de lesstof in eigen tijd bestuderen, want je kunt 

in een dubbeluur maar in een lokaal tegelijk zijn! 

Nb: Gymnasium met twee klassieke talen Latijn en Grieks: de eerste taal volg je in het 

gemeenschappelijke deel, de tweede taal komt als extra vak van het vrijedeel bovenop je rooster. 

Overleg altijd met je mentor/decaan! 

 

Online aanbod Wiskunde D 

Voor enkele leerlingen die een extra wiskunde uitdaging willen bestaat het vak wiskunde D. Sinds 

twee jaar volgen een paar leerlingen deze online cursus tegen betaling. Wiskunde D komt dus 

niet op je rooster. De docenten wiskunde zullen alle leerlingen informeren. Informatie via Dhr. 

Haasakker. 

 

Een vak minder vanaf periode C 

In klas 3 laat elke leerling een vak vallen na periode B. De mentor begeleidt deze keuze in het 

begeleidingsuur en het betreft de vakken natuurkunde/Duits/Frans. Leerlingen maken halverwege 

periode B deze keuze. U moet t.z.t. een formulier ondertekenen. Reden hiervoor is het 

voorkomen dat we leerlingen overvragen in klas 3. De lessentabel zit uiterst vol. In periode C en 

D komt het gekozen vak dus niet meer op het rooster voor. Hieronder een korte toelichting van 

de mogelijke consequenties. Leg voor meer begrip de tabel van blz. 9 of 11 er even naast. 

Natuurkunde laten vallen?  

Als een leerling besluit om natuurkunde te laten vallen, dan is een keuze voor het natuurprofiel 

Natuur & Techniek, waarin natuurkunde verplicht is, niet meer mogelijk. In het profiel Natuur & 

Gezondheid is het keuzevak natuurkunde dan niet meer mogelijk. 

Duits of Frans laten vallen? 

Alle vwo-leerlingen volgen (vergeleken met havo-leerlingen) een extra moderne vreemde taal in 

het gemeenschappelijk deel van hun profiel. Daarvoor maken zij een keuze tussen Frans of Duits. 

Laat je een taal vallen dan is die keuze dus meteen gemaakt.  

Nb.: gymnasiasten kiezen in het gemeenschappelijk deel altijd de klassieke taal La/Gr. 

Voor het profiel Cultuur & Maatschappij heeft dat nog een consequentie: er moet in het 

profieldeel een cultuurvak gekozen worden en daarbij hebben we het aanbod Fa/Du/Tekenen. 

Omdat de talen al ingevuld zijn blijft “Tekenen” als enige vak over. (Dit geldt weer niet voor 

Gymnasiasten, omdat zij in het gemeenschappelijke deel een klassieke taal gekozen hebben) 

 

Nieuwe vakken in de Tweede Fase (kijk voor toelichting achterin de gids vanaf blz 13) 

In de periode dec/jan. worden kennismakingslessen voor de nieuwe vakken georganiseerd. In 

sessies van 20 minuten wordt er uitleg gegeven wat de vakinhoud is en waarom/waarvoor het 

vak gekozen zou kunnen worden. M.a.w.: er wordt uitgelegd “wat de waarde en inhoud van het 

vak is”.  

 

Vakdocenten en Profieladvies / definitieve profielkeus 

In periode C spreken de docenten een advies uit over ieders voorlopige profielkeus. Iedereen 

ontvangt een overzicht van de adviezen. Leerlingen zonder positief advies voor een vak (advies 

negatief/twijfelachtig) gaan naar de vakdocent toe om een uitleg te vragen. De leerling legt dit 

vast op zijn/haar advieskaart. Dit gebeurt rond 1 maart. Ouders ondertekenen deze 

profieladvieskaart. Op 1 april moet de definitieve keuze gemaakt worden. Dan starten de 

roostermakers met het maken van de “formatie” (aantal lesgroepen) voor de nieuwe cursus. 

 

(Te) Kleine vakken  

Als school worden wij vanuit de overheid bekostigd voor 1000 uur onderwijstijd per leerling per 

jaar en natuurlijk proberen wij zo verstandig mogelijk om te gaan met dit budget. Leerlingen 

kiezen voor 1 april hun profiel met keuzevakken in drie profieldelen en bij de formatie kijken wij 

hoe die keuze uitvalt en formeren we groepen. In de reglementen staat dat de directie zich het 

recht voorbehoudt om groepen die te klein zijn, niet door te laten gaan. Maximale groepsgrootte 

is voor de meeste vakken gesteld op ongeveer 30 leerlingen. De minimale op ongeveer 15. 
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Het is dus mogelijk dat het KWC een (te) klein vak niet zal aanbieden, als blijkt dat een vak door 

te weinig leerlingen gekozen wordt. Komt een vak hiervoor in aanmerking dan zullen ouders en 

leerlingen tijdig geïnformeerd worden.  

 

In welke vakken doe je nu precies examen?  

Schoolexamen en/of CSE (Centraal Schriftelijk Eindexamen) 

Voor alle profielen geldt dat leerlingen examen doen in minimaal 8 vakken, namelijk: 

• Drie vakken uit je gemeenschappelijk deel: Nederlands en Engels en een moderne 

vreemde taal 

• Vier vakken uit je profieldeel 

• Een vak uit je vrijedeel 

 

Het is mogelijk dat leerlingen niet in alle gekozen vakken CSE hoeven te doen. Er zijn vakken met 

alleen een schoolexamen (SE) en geen CSE (o.a. Informatica en NLT). Kijk zelf bij de vakinhoud 

van alle vakken in Qompas Profielkeuze welke examenvakken wel/geen CSE hebben! 

NB: leerlingen met een extra vak: zij doen dus in meer vakken examen. 

 

Vooruitblik naar examen in vwo 6 

De exameneisen zijn de laatste jaren in twee fasen verzwaard. Voor de duidelijkheid zie je 

hieronder de examennormen verwoord in de zogenaamde “zak-slaagregeling (examen)”. Deze 

regeling is gelijk aan het huidige bevorderingsreglement. 

 

Je bent geslaagd als: 

- alle vakken voldoende of één vak een 5, 

- één vak een 4 of twee vakken een 5 of één vak een 4 en één vak een 5, mits je gemiddeld 

voor alle vakken tenminste 6,0 staat, 

- het gemiddelde cijfer voor het centraal schriftelijk eindexamen een 5,5 of hoger is, 

- voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde moeten tenminste twee eindcijfers een 6 of 

hoger zijn en geen eindcijfer lager dan een 5.  

 

Studies en toelatingseisen (doorstroomeisen) 

Elke HBO-instelling of Universiteit omschrijft toelatingseisen voor de aangeboden studies. Soms 

worden die ook wel “vooropleidingseisen” of “doorstroomeisen” genoemd. Deze eisen zijn 

gekoppeld aan de profielen. Er zijn studies waar leerlingen uit alle profielen welkom zijn, maar er 

zijn ook studies waar alleen leerlingen uit het profiel NT of NG toelaatbaar zijn. Soms zijn 

leerlingen welkom met een bepaald profiel als er ook een bepaald vak in dat profiel zit. (meestal 

gaat dit om exacte vakken zoals wiskunde B, biologie, natuurkunde) In de methode van Qompas 

Profielkeuze kan iedereen de toelatingseisen van studies inzien.  

 

Veranderingen Hoger Onderwijs: we houden u op de hoogte! 

Momenteel verandert er veel op de hogescholen en universiteiten (HBO en WO).  

 

1. Studies die populair zijn en waar veel studenten zich aanmelden worden vanaf 2017 Numerus 

Fixus studies genoemd. (o.a. Geneeskunde, Tandheelkunde, Psychologie, International Business 

Administration, Criminologie, Politicologie)  Er zijn dus een beperkt aantal plaatsen voor te veel 

studenten. Je moet meedoen aan een zogenoemde decentrale selectie. Elk instituut stelt 

minimaal twee selectiecriteria op. Hierdoor zal toelating tot populaire studies niet gemakkelijker 

worden. Je bent dus erg afhankelijk van welke selectiecriteria opleidingen kiezen. Bereid je t.z.t. 

dus goed voor. 

 

2. Hogescholen en Universiteiten mogen vanaf studiejaar 2017-2018 zelf eisen gaan stellen voor 

toelating tot hun instituut met name voor bijzondere studies. We spreken dan van studies met 

“aanvullende eisen” (vaak kunstopleidingen, sport of muziek) of “kleinschalige/intensief”: studies 

met selectie aan de poort (bijv: University Colleges). 
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3. De uiterste inschrijfdatum voor studies met decentrale selectie is vervroegd naar 15 januari. 

Leerlingen zullen in hun examenjaar voor dergelijke studies dus eerder hun keuze moeten 

maken.  

 

4. “Landelijke Loting” voor studies is verdwenen (sinds 2017 spreken we van zogenaamde 

Numerus Fixus (NF)).  

 

5. Het “cum laude recht” is verdwenen. Leerlingen die slagen met een gemiddelde van 8 of hoger 

zijn niet langer zeker van een plaats bij een Numerus Fixus studie. Instituten zullen naar 

verwachting gemiddelde cijfers gaan gebruiken als een criterium voor selectie! Vaak zal het gaan 

om cijfers van de voorlaatste examenklas (Eindcijfers vwo 5 dus). 

 

6. Het hoger onderwijs wil meer rendement halen uit de studenten. Motivatie wordt steeds 

belangrijker. Alle opleidingen voeren een “studiekeuzecheck- of matchings-traject” in. Deze 

trajecten zijn verplicht voor de studenten en worden tussen 15 januari en 15 april gehouden. Bij 

laat aanmelden (1 mei uiterlijk) kan dit traject zelfs na je schoolexamen in juni plaatsvinden. 

 

7. Het minimum aantal verplicht te halen studiepunten in het eerste jaar gaat omhoog. De lat 

wordt dus hoger gelegd. Meestal rond de 50 punten en soms zelfs meer (een studiejaar is 60 

studiepunten). Dit voorkomt “langstuderen” en we zien momenteel dat de hogere lat leidt tot 

betere prestaties! 

 

8. Er komen steeds meer studieprogramma’s voor excellente studenten (honour programs) en 

het aantal bijzondere opleidingen neemt toe (o.a.: University Colleges, Law College, Engelstalige 

opleidingen zoals PPLE op de UvA of PPE in Utrecht). Vaak interessant voor tto-leerlingen met een 

brede interesse. 

 

9. Elk jaar veranderen er studies van naam, veelal met een Engelse term. Ook de decaan heeft 

soms moeite om goed geïnformeerd te blijven! 

 

10. Gelukkig blijven de meeste studies zonder selectie toegankelijk voor alle leerlingen mits je 

het juiste profiel hebt.  

 

 

Profiel overzicht in tabel 

Op de volgende bladzijden staan overzichtelijke tabellen met alle vakken van het 

gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel. Voor Atheneum- en voor Gymnasium-

leerlingen is er een aparte tabel (blz. 9, blz. 11).  

Neem er even de tijd voor om de tabel goed te lezen. Na de tabel wordt de keuzeprocedure 

toegelicht en stap voor stap uitgelegd. 
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Profielkeuze procedure VWO (Atheneum en Gymnasium) voor de Tweede Fase 

 

Tips vooraf 

 

1. Zet eerst eens je leukste/beste vakken onder elkaar. Welk profiel lijkt daar dan het 

meeste op? 

2. Wiskunde B: wil je een technische studie op een technische universiteit gaan volgen dan 

is wiskunde B en ook natuurkunde een verstandige keus. Bij veel technische studies is bij 

toelating wiskunde B en natuurkunde verplicht. Ook de economische studies geven aan 

dat wiskunde B-leerlingen een voordeel hebben! (en dit terwijl wiskunde B niet verplicht 

is) 

3. Natuurkunde: kies je natuurkunde dan is een keuze voor wiskunde B erg verstandig 

(maar niet verplicht).  

4. Voor Geneeskunde/Diergeneeskunde/Tandheelkunde is het vak natuurkunde in 

profiel NG een toelatingseis! Kies je NT dan is biologie een eis! 

5. Extra vak: mocht je een extra vak in het vrije deel willen kiezen, neem dan contact op 

met de decaan(zie ook blz. 4/5). Alleen verstandig voor leerlingen die een extra uitdaging 

willen. Je krijgt namelijk veel extra uren! Nb.: de roostermaker houdt geen rekening met 

het inroosteren van een extra vak  Het vak komt vaak als een dubbeluur op je rooster te 

staan. Dit los je op door veel zelfstudie en goed plannen. Je hebt toestemming nodig van 

de docentenvergadering bij het eindrapport. (info blz 4/5)  

6. Leerlingen uit de tto-groep(en): misschien kun je je onderscheiden door het kiezen van 

een opleiding (meestal Engelstalig) met “selectie aan de poort” (bijv.: de diverse 

University Colleges of een studie als PPLE aan de UvA of PPE aan de UU). Veel 

instituten bieden tegenwoordig studies in het Engels aan en willen zich via selecties 

onderscheiden. Meestal ook open voor niet-tto leerlingen. Informeer goed welke 

selectiecriteria gehanteerd worden. 

7. Toelatingseisen alle opleidingen: zoek deze op in de methode Qompas. 

8. Dyslexie: leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen vrijstelling aanvragen voor het 

volgen van de tweede moderne taal, als de slaagkansen (bij het volgen van dit vak) in 

gevaar komen. Voor het aanvragen van een vrijstelling stuur je een schriftelijk verzoek 

naar de rector van de school. Het verzoek wordt bekeken door een commissie waarin o.a. 

de dyslexie-coordinator zit. Als de toestemming er is moet een leerling direct contact 

opnemen met de decaan. Er moet dan een vervangend vak gekozen worden voor de taal! 

(Vrijstellingen die al in de onderbouw verleend zijn, worden naar de bovenbouw 

vanzelfsprekend meegenomen)    
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Jouw keuze stap voor stap: Atheneum leerlingen 

 

1. Kruis eerst je profiel aan (NT NG EM CM) 

 

2. Gemeenschappelijk deel  

 

• Alle vakken zijn verplicht. 

• Moderne vreemde taal: je kiest Duits of Frans.  

 

 

3. Profieldeel: verplichte vakken. 

 

• NT: drie verplichte vakken krijg je: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.  

• NG: Je kiest wiskunde A of wiskunde B (meer exact, zie tip 2, 3 en 4). Daarnaast zijn er  

  nog twee verplichte vakken: biologie en scheikunde. 

• EM:  standaard is wiskunde A, je mag het meer exacte wiskunde B kiezen.(zie tip 2)  

  Economie en geschiedenis zijn de andere verplichte vakken. 

• CM: leerlingen volgen allemaal wiskunde A. Wiskunde C (landelijk standaard voor dit  

  profiel) is niet in de tabel opgenomen. Aan het eind van VWO 5 wordt bekeken  

  welke leerlingen het iets lichtere wiskunde C-examen gaan doen. Meestal maar een  

  paar. Naast wiskunde is geschiedenis het tweede verplichte vak. 

 

4. Profieldeel: keuzevak(ken):  

 

• NT: je kiest één vak als keuzevak uit een aanbod van twee vakken: informatica of NLT  

  (= natuur leven & technologie) 

• NG: je kiest één vak uit een aanbod van drie vakken: natuurkunde of NLT of  

  aardrijkskunde. (let op de tips 2, 3 en 4) 

• EM: je kiest één vak uit het aanbod van twee vakken: aardrijkskunde of  

  bedrijfseconomie. 

• CM: leerlingen in profiel CM kiezen één extra maatschappijvak (aanbod: aardrijkskunde  

  of maatschappijwetenschappen) en één extra cultuurvak (aanbod: tekenen of Frans  

  of Duits) 

 

5. Het vrije deel 

• keuze-examenvak: alle leerlingen kiezen één vak van de aangeboden vakken. (zie gele 

kolomdeel) 

 

6. Wil je een extra vak kiezen in je vrije deel, neem dan altijd contact op met je mentor/decaan. 

 

NB: Een dubbel profiel NT/NG: Leerlingen die een NT profiel willen kiezen met Biologie volgen 

eigenlijk een dubbelprofiel NG/NT. Zij vullen dan een NG profiel in en kiezen wiskunde B in het 

profieldeel en kiezen natuurkunde als keuzevak in het profiel. Zo komen dan de volgende vier 

vakken in het profieldeel:  wiskunde B, biologie, scheikunde en natuurkunde. 
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Jouw keuze stap voor stap: Gymnasium leerlingen 

 

1. Kruis eerst je profiel aan (NT NG EM CM) 

 

2. Bedenk of je één of twee klassieke talen wilt kiezen. Kies je één klassieke taal, dan kies je die 

in je gemeenschappelijk deel. Wil je ook een tweede klassieke taal volgen, dan kan dat alleen 

als extra keuzevak in je vrijedeel (zie grijs deel schema).   

 

3. Gemeenschappelijk deel  

• Alle vakken zijn verplicht. 

• Klassieke taal: je kiest Grieks of Latijn.  

 

4. Profieldeel: verplichte vakken. 

• NT: drie verplichte vakken krijg je: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.  

• NG: Je kiest wiskunde A of wiskunde B (meer exact, zie tip 2, 3 en 4) Daarnaast zijn er 

nog twee verplichte vakken: biologie en scheikunde. 

• EM: standaard is wiskunde A, je mag het meer exacte wiskunde B kiezen.(zie tip 2) 

Economie en geschiedenis zijn de andere verplichte vakken. 

• CM: leerlingen volgen allemaal wiskunde A. Wiskunde C (landelijk standaard voor dit 

profiel) is niet in de tabel opgenomen. Aan het eind van VWO 5 wordt bekeken welke 

leerlingen het iets lichtere wiskunde C examen gaan doen. Meestal maar een paar. 

Naast wiskunde is geschiedenis het tweede verplichte vak. 

 

5. Profieldeel: keuzevak(ken):  

• NT: je kiest één vak als keuzevak uit een aanbod van twee vakken: informatica of NLT 

(= natuur leven & technologie) 

• NG: je kiest één vak uit een aanbod van drie vakken: natuurkunde of NLT of 

aardrijkskunde. (let op de tips 2, 3 en 4) 

• EM: je kiest één vak uit het aanbod van twee vakken: aardrijkskunde of 

bedrijfseconomie. 

• CM: leerlingen in profiel CM kiezen één extra maatschappijvak (aanbod twee vakken: 

aardrijkskunde of maatschappijwetenschappen) en één extra cultuurvak (aanbod drie 

vakken: tekenen of Frans of Duits) 

 

6. Het vrije deel 

• keuze-examenvak: alle leerlingen kiezen één vak van de aangeboden vakken. (zie gele 

kolomdeel bij de profielen) 

 

7. Wil je een extra keuzevak kiezen in je vrijedeel, neem dan altijd contact op met je 

mentor/decaan. Nb: Gymnasium met twee klassieke talen? Dan volg je een van de klassieke 

talen als extra vak. Neem contact op met je decaan! 

 

NB.: Een dubbel profiel NT/NG: leerlingen die een NT profiel willen kiezen met Biologie volgen 

eigenlijk een dubbelprofiel NG/NT. Zij vullen dan een NG profiel in en kiezen wiskunde B in het 

profieldeel en kiezen natuurkunde als keuzevak in het profiel. Zo komen dan de volgende vier 

vakken in het profieldeel namelijk; wiskunde B, biologie, scheikunde en natuurkunde. 

 

Nieuwe vakken in VWO 4/5/6 

 

Hieronder vind je een korte omschrijving van de nieuwe vakken in de Tweede Fase. (Het vak 

biologie staat daar niet bij want dat heb je in klas 1 en 2 al gehad.) In november worden 

kennismakingslessen voor deze vakken aangeboden. Je hebt dan de mogelijkheid om met deze 
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vakken kennis te maken in de vorm van proeflessen van 20 minuten per vak, o.l.v. een 

vakdocent. Overzicht en uitleg nieuwe vakken: 

• Informatica 

• Maatschappijwetenschappen (kort MAW) 

• Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële zelfredzaamheid (Beco)  

• Natuur Leven en Technologie (kort NLT) 

• Teken (praktijkvak) met een theoretisch deel Kunstgeschiedenis 

NB: het vak Bedrijfseconomie(beco)heette voorheen Management & Organisatie (M&O) 

 

 

Informatica 
Afdeling VWO 

 

 

Profielkeuzevak:           Natuur en Techniek   

Keuzevak:  Vrije deel (in profiel NT NG EM) 

Informatie bij:  de heer Van Kan 

 

Onderwerpen:  Klas 5 en 6: 

   

 - informatiesystemen;  

 - communicatie (o.a. website bouwen in   HTML, CSS en JavaScript) 

 - algoritmen + programmeren (Java) 

 - computersystemen + netwerken 

 - besturingssystemen 

 - relationele databases (SQL) 

 - kunstmatige intelligentie 

        - cryptografie 

        - PHP/MySQL 

 - projectopdracht (Gamemaker, Apps maken, webwinkel) 

 

Vakinhoud: Informatica is een boeiend vak voor iedere leerling. Waar je nu of later 

ook werkt of studeert: je hebt altijd te maken computers en informatica.  

Wil je vooral allerlei computertoepassingen leren gebruiken? Of 

internetten? Of websites bouwen? Of programmeren? Dan moet je eerst 

maar even doorlezen Bij het vak informatica leer je dit namelijk en nog 

veel meer. 

Informatica is dan ook een bijzonder boeiend vak Het is veelzijdig, want 

het wordt overal toegepast Verder kun je informatica goed gebruiken bij 

alle universitaire studies. Basiskennis en concepten van informatica heb 

je daar hard nodig. Meisjes blijken op veel terreinen van informatica 

minstens zo goed of zelfs beter dan jongens te zijn Ze richten vaak niet 

op de techniek, maar op de vraag: wat kun je ermee? En dat is eigenlijk 

de belangrijkste vraag bij dit vak. Informatica is in elk geval wel heel 

praktisch, dus veel praktische opdrachten. 

Bij het vak informatica gaat het dus in de eerste plaats om de manier 

waarop mensen met informatie omgaan. Pas in de tweede plaats gaat 

het om het gebruik van machines voor het verwerken van informatie. 

   

Schoolexamen/CE: Het eindcijfer wordt uitsluitend bepaald door het schoolexamen, er is 

geen landelijk centraal schriftelijk eindexamen.  
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Maatschappijwetenschappen (MAW) 

 
Afdeling VWO 

Profielkeuzevak: Cultuur en Maatschappij 

Keuzevak:  Vrije deel (in profiel NG EM CM)  

Informatie:      mevrouw Geerse 

 

Vakinhoud: Het leven lijkt zo simpel. Je gaat naar school, je maakt wat huiswerk (of 

niet), je sport, kijkt tv, zit op social media en in het weekend ga je er lekker 

op uit. Waar zou jij je toch druk om maken?! Je kunt toch doen wat je zelf 

wilt…? Nee helaas! Er zijn regels. Daarvan merk je soms niets en soms heel 

veel. Hoeveel uur je in een jaar naar school moet bijvoorbeeld en wat er 

gebeurt als je dat niet doet. Als je een bijbaantje hebt, wie bepaalt er wat je 

minimaal moet verdienen en wie bepaalt wat de voorwaarden zijn. Mag je ’s 

avonds werken? Mag je 10 uur non stop werken? 

Als je naar school gaat dan kom je met de fiets, bus, trein of auto, wie is er 

verantwoordelijk dat jij veilig en over goede wegen of rails naar school kan 

komen? Maar ook waarom wordt iemand crimineel? Hoe werkt de 

rechtsstaat? Klimaatverandering, heeft staken nut? Wie ben ik? Welke 

invloed heb ik op mijn omgeving en omgekeerd 

Bij MAW kijk je naar verschillende maatschappelijke problemen die spelen in 

de samenleving en leer je deze te analyseren. Ook leer je je eigen mening te 

formuleren en te onderbouwen. Debat speelt een belangrijke rol in het vak. 

MAW gaat in op de actualiteit. Dus elke les is anders. Verder gaan we een 

keer naar Den Haag naar de Tweede Kamer om theorie in de praktijk mee te 

maken. 

 

MAW sluit goed aan op verschillende studies, zoals rechten, journalistiek en 

sociale wetenschappen. Maar MAW zorgt voor een goede basis voor elke 

studie en is een goede aanvulling op je algemene ontwikkeling. 

 

Dus, waarom kies je maatschappijwetenschappen? 

 

- Omdat je geïnteresseerd bent in de wereld om je heen. 

- Omdat je meer wilt weten hoe mensen elkaar beïnvloeden. 

- Omdat je een probleem vanuit verschillende invalshoeken wilt  

  bekijken.  

 

Verschil maatschappijleer en maatschappijwetenschappen? 

Bij MAW ga je veel meer de diepte in. Bij maatschappijleer worden de vier 

grootste thema’s in een samenleving behandeld, politiek, rechtsstaat, 

verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving. MAW gaat verder en je gaat 

op zoek naar de verbanden in een samenleving. Je leert hoe je onderzoek 

moet doen en hoe je verschillende aspecten maar ook jezelf kan analyseren 

 

 

 

Schoolexamen/CE: Er is zowel een schoolexamen als een centraal schriftelijk examen.  
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 Bedrijfseconomie 
Afdeling VWO 

  

Profielkeuzevak: Economie & Maatschappij 

Keuzevak:  Vrije deel van alle profielen: NG/NT/EM/CM 

 

Informatie:  de heer Van Stigt  

 

Naamswijziging: Per schooljaar 2018 – 2019 is het vak Management & Organisatie (M&O) 

vervangen door het vak Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële  

zelfredzaamheid. Dat is een hele mond vol, dus wij noemen het 

Bedrijfseconomie of Beco. 

    

Inhoud: Op het moment dat je dit leest, heb je nog een onbezorgd financieel leven. 

Je woont bij je ouders en krijgt van hen te eten en onderdak. Al je spaargeld 

kun je uitgeven aan dingen die jij leuk en belangrijk vindt, zoals een nieuwe 

telefoon. 

Dat gaat (helaas) veranderen! Over een paar jaar haal je je KWC-diploma en 

ga je studeren. Kies je er dan voor om thuis te blijven wonen, of ga je op 

kamers of ga je al iets kopen?  

En weer enkele jaren later, als je afgestudeerd bent, ga je dan solliciteren bij 

een bedrijf, of ga je voor jezelf beginnen (bv als ZZP’er) en start je je eigen 

bedrijf op? En weer enkele jaren later, als je heel veel geld hebt verdiend; 

ga je dat geld dan op een spaarrekening zetten, of toch maar beleggen? 

Bij het vak Bedrijfseconomie kijken we alvast vooruit naar deze keuzes en 

gaan we je leren wat erbij komt kijken en hoe je de beste keuze maakt. 

Kortom, we gaan je leren hoe je een bedrijf kunt opstarten en runnen en hoe 

je belangrijke grote financiële keuzes maakt. 

 

Is het moeilijk? 

Bedrijfseconomie is een praktijkvak, waarin je o.a. balansen en winst- en 

verliesrekeningen moet maken. Dit betekent dat je het leuk moet vinden om 

te stoeien met cijfers. Er wordt veel gerekend, waarbij de rekensom in een 

omschrijving zit verwerkt. Je moet dus ook nauwkeurig kunnen lezen. De 

meeste leerlingen halen een voldoende voor dit vak. Sommige leerlingen 

halen zelfs erg goede cijfers, maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen.  

 

Wat kun je later doen met Bedrijfseconomie? 

Het ligt het voor de hand dat je voor Bedrijfseconomie kiest als je na  vwo 

een economische of bedrijfskundige studie wilt gaan volgen. Maar 

Bedrijfseconomie kan ook interessant zijn voor andere richtingen waarin 

financieel inzicht belangrijk is, bijvoorbeeld artsen/therapeuten of 

onderzoekers of voor leerlingen die nu al weten dat ze later een eigen bedrijf 

willen opstarten. In het hoger onderwijs en op de universiteit staan nogal 

wat management- en bedrijfskundige vakken op het studieprogramma.  

 

Schoolexamen/CE: Er is zowel een schoolexamen als een centraal schriftelijk examen.  
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Natuur, leven en technologie (NLT) Afdeling VWO 

 
Profielkeuzevak: Natuur en Gezondheid 
  Natuur en Techniek 
Keuzevak:  Vrije deel (in Natuurprofielen) 
 
Informatie bij: de heer Van de Geijn  
  
Onderwerpen: We starten in V4 met een module over Biomedische technologie. Daarna 

volgen de modules Forensisch onderzoek, Dynamische modellen en Robotica. 
In V5 gaan we door met Hersenen en leren, Brandstof voor het leven, Rijden 
onder invloed, Bewegende aarde. Het programma van V6 zal gaan over CO2 
en het klimaat en het heelal. 
  

Vakinhoud: Het is een combinatie van de zogenaamde bètavakken (natuurkunde, 
scheikunde, biologie, wiskunde en fysische aardrijkskunde). 

 NLT laat zien hoe je de dingen die je bij de bètavakken leert, kunt toepassen en 
combineren met andere dingen die je al weet. Je leert nieuwe dingen die bij de 
gewone bètavakken haast niet aan bod komen. En natuurlijk leer je van alles 
over de achtergrond van allerlei technieken. 

 Het vak wordt in modulevorm gegeven, één module heeft gewoonlijk een 
studielast van circa 40 uur. Je gaat uiteindelijk 9-11 modules volgen, ieder met 
een eigen thema. Voorbeelden van modules zijn: biomedische technologie (= 
startmodule), forensische technieken, dynamisch modelleren (ICT), robotica 
bewegende aarde (over aardbevingen, vulkanen enz), brandstof voor het leven, 
… 

 Veel modules zijn nog in ontwikkeling, elk jaar wordt de keuze groter. 

 Je werkt meestal in groepjes onder begeleiding van een van de docenten nat, 
schk, wis, biol of ak. Je zult vrij zelfstandig moeten kunnen werken: er zijn niet 
veel gewone klassikale lessen. Binnen de modules kun je vaak eigen keuzes 
maken. Elke module wordt op een andere wijze beoordeeld. Sommige met een 
schriftelijke toets, andere met een product dat je moet inleveren, of een 
presentatie over het onderwerp dat je gekozen hebt binnen de module. 

 NLT is iets voor jou als je nieuwsgierig bent naar  

• hoe dingen werken  
• waarom iets is zoals het is  
• als je graag leert over de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg, 

natuurwetenschap en techniek 
 

 Zo kom je van alles te weten over de nieuwste technieken in de geneeskunde, 
landbouw, forensische technieken, ruimtevaart, de ontwikkeling van de aarde, 
de geheimen van cosmetica en nog veel meer dat te maken heeft met 
wetenschap en techniek. Diverse opleidingen vragen NLT als instroomeis. Kijk 
ook eens op: www.verenigingnlt.nl 

Schoolexamen/CE: NLT wordt afgesloten met een schoolexamen (géén centraal schriftelijk 
examen). 
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Tekenen 
Afdeling VWO 

 

Profielkeuzevak:  Cultuur en Maatschappij 

Keuzevak:  Vrije deel (in profielen NG EM CM)  

 

Informatie bij:  de heer Zoutewelle  

  mevrouw Wolthaus 

 

Vakinhoud: Het vak tekenen heeft een praktijkdeel en een deel kunstgeschiedenis. Bij 

het praktijkgedeelte krijg je in het vierde en vijfde jaar opdrachten op het 

gebied van tekenen, schilderen, grafiek, fotografie en grafisch ontwerpen. 

Deze opdrachten zijn gericht op het leren waarnemen en verbeelden van de 

wereld om je heen en op de ontwikkeling van je beeldende en technische 

vaardigheden. Het procesmatig werken is belangrijk: schetsen, materiaal 

verzamelen en een voorstelling vanuit verschillende invalshoeken 

onderzoeken. 

In het zesde jaar ga je bij de twee praktische opdrachten naar aanleiding van 

thema’s zelfstandig te werk om de door jou verworven vaardigheden 

zichtbaar te maken. 

Na de kerstvakantie werk je in klas zes in de lessen aan een praktijkexamen 

met landelijk vastgestelde thema’s. 

In de lessen kunstgeschiedenis wordt de periode van de klassieken 

tot en met de huidige tijd behandeld. Deze lesstof wordt in klas zes meer 

specialistisch behandeld door middel van een syllabus (tekstbundel) waarin 

een bepaald thema  uit de kunstgeschiedenis centraal staat. De leerstof  

uit de bundel wordt getoetst tijdens een centraal schriftelijk eindexamen. 

Als voorbereiding op een studie aan een kunstopleiding – architectuur, 

design, beeldende kunst -  is het vak tekenen uiteraard zeer geschikt. Denk 

ook eens aan technische studies als: (Werktuig)bouwkunde, Industrial 

Design, Landschapsarchitectuur). Bovendien leer je verbeelding en 

creativiteit te ontwikkelen (“out of the box denken”), dat zijn zaken die in de  

nieuwe kenniseconomie als belangrijk worden gezien.  

Als je een gemiddelde aanleg hebt en een goede inzet kun je het vak 

tekenen goed volgen. 

 

Schoolexamen/CE:Tekenen heeft naast het schoolexamen ook een centraal examen: een 

theorie examen (CSE) en een praktijkexamen (CPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


