
Eerste inkijk in de profielkeuze h4 – v4



Profielen

4 profielen: 2 natuur- en 2 maatschappijprofielen: 

Cultuur en maatschappij Natuur en techniek

Economie en maatschappij Natuur en gezondheid 



Cultuur en Maatschappij

Voor wie? 

• Lln die goed zijn in talen en maatschappijvakken. 

• Lln die creatief zijn, interesse hebben voor mensen, 

menselijk gedrag en alles wat er in de maatschappij gebeurt, 

of die mensen iets willen leren. 

• Lln die bij de overheid willen werken, in de kunstwereld, in de 

mediawereld.



Economie en Maatschappij

Voor wie?

• Lln die goed zijn in rekenen en economische vakken  

(economie en bedrijfseconomie).

• Lln die graag werken met getallen en/of business.

• Lln die verder willen in het bedrijfsleven/management.



Natuur en Gezondheid

Voor wie? 

• Lln die goed zijn in (na/ak), sk – wi (A/B) en bi.

• Lln die interesse hebben voor het menselijk lichaam en de     

natuur, biologie in het algemeen.

• Lln die verder willen in de bio/medische sector,  

voedingssector, onderzoek.

* let op: veel studies in medische sector vragen om na en/of wi B



Natuur en Techniek

Voor wie?

• Lln die goed zijn in de exacte vakken (wi, na, sk).

• Lln die graag met formules en toepassingen daarvan werken. 

• Lln die later verder willen in de techniek of bèta studies.



Hoe zit de keuze in elkaar

• Profielkeuze is de voorbereiding op de studiekeuze.

• Proces door het jaar heen.

• Bepaalde profielvakken moeten voldoende zijn; een aanwezige basis

• Kiezen wat uw kind kan, wil en wat bij hem/haar past.

* o.v.b. wijziging lessentabel schooljaar 22-23 

* Wanneer te weinig leerlingen kiezen voor een keuzevak kan de directie 

besluiten om het vak niet aan te bieden i.v.m. betaalbaarheid 



Hoe zit de keuze in elkaar

• Vanaf september tot febr – maart

• Slim kiezen; advies van vakdocenten

• Gaat om behalen van een diploma

• Wisselen van profiel is niet (altijd) mogelijk



Hoe zit de keuze in elkaar?

Gemeenschappelijk deel (6 vakken)

Profielvakken (3 vakken)

Cultuur & 

Maatschappij

VWO:

Wiskunde C

Geschiedenis 

Maatschappijwetenschappen 

HAVO:

Geschiedenis

Frans of Duits

Economie & 

maatschappij 

Wiskunde A

Geschiedenis

Economie 

Natuur & 

Gezondheid

Wiskunde A of 

B

Biologie

Scheikunde

Natuur & 

Techniek 

Wiskunde B

Scheikunde

Natuurkunde

Profielkeuzevakken (1 vak per profiel). Nb: Havo C&M 2 vakken

Examenkeuzevakken (1 vak per profiel)

o.v.b.

Wijzigingen

lessentabel 



Gemeenschappelijk deel (5 of 6 vakken)

• Nederlands

• Engels 

• Frans of Duits voor vwo; 2de MVT op havo niet verplicht

• Maatschappijleer

• Lichamelijke Opvoeding (LO)

• CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming)



Extra vak

• Prima om een extra vak te kiezen

• Goed voor de toekomst (CV)

• Maar zeker niet vanzelfsprekend!



Wanneer kun je een profiel beter niet 

kiezen? 
Natuur & 

Gezondheid

Natuur & 

Techniek

• Exacte vakken 

te moeilijk

• Te weinig 

interesse voor 

de exacte 

vakken

• Te weinig 

interesse voor 

gezondheid en 

zorg

• Exacte vakken 

te moeilijk

• Te weinig 

interesse voor 

de exacte 

vakken

• Te weinig 

interesse voor 

techniek

Cultuur & 

Maatschappij

Economie & 

Maatschappij

• Talen te moeilijk

• Te weinig 

interesse voor 

creatieve en 

maatschappij-

vakken

• Te weinig 

interesse voor 

mens en 

gedrag

• Economie en 

rekenen/

wiskunde   

te zwaar

• Te weinig 

interesse voor 

getallen en 

bedrijven



De decanen

Vragen voor vwo

• mw. d.demooij@stichtinglvo.nl

• mw. j.raaijmakers@stichtinglvo.nl 

• kamer 2.03B

• elke donderdag

Vragen voor havo

• s.tenhaken@stichtinglvo.nl


