
Profielkeuze 2e fase vwo

voor ouders en verzorgers 
van leerlingen van vwo3
locaties: BB, FS, Grou, Joure
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Programma voor vanavond

1. Profielkeuze door decaan FS, Dita Steijn

2. Pitches nieuwe vakken tweede fase

3. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
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Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

Klas 1 t/m 3 →de 1e fase

Klas 3 t/m 6 →de 2e fase

Hbo en wo → de 3e fase
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Tweede Fase

➢ Vakken waarin examen wordt gedaan

➢ PTA

➢ Meer zelfstandigheid

➢ Meer zelfverantwoordelijkheid

➢ Hoger tempo

➢ Grotere hoeveelheden stof
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Exameneisen

• Op het eindexamen kun je NIET slagen met een 

eindcijfer (SE + CE samen) lager dan een 5 op de 

kernvakken Ne, En, Wi.

• Slechts één 5 als eindcijfer op de vakken Ne, En, Wi

is toegestaan.

• Op het CE mag je gemiddeld NIET lager dan een 5,5 

scoren. 

• Laagste combinatie onvoldoendes 1x4 en 1x5.

• Gemiddelde alle cijfers tenminste 6.0.
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Leerlingen staan voor een 
belangrijke beslissing

Toekomst? Opleidingen? Mogelijkheden?

Hoe maak ik een keuze?

Wie ben ik?

Wat kan ik?

Wat vind ik leuk?

Wat vind ik belangrijk?

Wat wil ik?

KAN IK OOK WAT IK WIL???
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Dus…

een slimme leerling kijkt zelfs verder dan 

zijn/haar eindexamen.

de verderkijker
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Profielkeuze en wat nu?
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Cultuur & Maatschappij CM

Economie & Maatschappij EM

Natuur & Gezondheid NG

Natuur & Techniek NT

De vier profielen
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Psychologie, kunst, onderwijs & opvoeding, 

media, communicatie, (Europese) talen, 

(kunst)geschiedenis, archeologie 

religiewetenschappen, rechten, criminologie …

Cultuur en Maatschappij
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Bestuurskunde, bedrijfskunde, international

business, administratieve processen, 

advisering, handel, management, 

dienstverlening, sociologie, rechten, 

Japankunde …

Economie en Maatschappij
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Laboratorium, voeding & gezondheid, milieu, 

duurzaamheid, landschapsarchitectuur, internationale 

ontwikkelingsstudies, agrotechnologie, moleculaire 

levenswetenschappen.

Voor o.a. geneeskunde, farmacie, diergeneeskunde en 

biologie is natuurkunde vereist.

Natuur & Gezondheid
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Natuur- & sterrenkunde, innovatieve technologie, 

werktuigbouwkunde, bouwkunde/architectuur, 

milieuvraagstukken, energie, kunstmatige intelligentie, 

ruimtevaarttechniek, life science, brede bêtastudies.

Voor tandheelkunde, geneeskunde, farmacie 

diergeneeskunde en biologie is biologie vereist.

Natuur & Techniek 
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➢Gemeenschappelijk deel

➢Profieldeel: CM, EM, NG, NT

Verplicht profieldeel

Keuze profieldeel

(profielwerkstuk)

➢ Vrij deel 

➢ Verplicht 1 vak kiezen

➢ Geheel vrij deel

De profielen inhoudelijk
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• Nederlands

• Engels (Cambridge)

• Maatschappijleer

• Ckv (ath) / Kcv (gym)

• 2e mvt (ath) / Latijn of Grieks (gym)

• LO

Gemeenschappelijk deel
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1. Dringend advies voor gymnasiumleerlingen: kies hier 2e

mvt of Grieks, die keuze wordt gegarandeerd ingeroosterd.

2. Nodig: veel discipline, doorzettingsvermogen en 

zelfstudie.

3. Alleen inroostering voor de toetsen in de toetsweek, NIET 

VOOR DE LESSEN, behalve zie 1.

Geheel vrije deel = extra vrije 
deel = niet verplicht
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CM EM

Geschiedenis Geschiedenis

Economie

Wi A (of C vanaf vwo5) Wi A (of B indien ≥ 7.5)

Keuze: Keuze:

Ak/MAW Be/MAW

+

Kunst beeldend/muziek

Profieldeel
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Vrije deel 1 vak verplicht

CM EM

Aardrijkskunde Aardrijkskunde

Duits BSM

Filosofie Duits

Frans Filosofie

Grieks (gymnasium) Frans

Maatschappijwetenschappen Grieks (gymnasium)

Bedrijfseconomie (als WiA) Maatschappijwetenschappen

Kunst (beeldend/muziek)
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CM EM

Aardrijkskunde Aardrijkskunde

Duits Duits

Filosofie Filosofie

Frans Frans

Grieks (bij gym) Grieks (bij gym)

Bedrijfseconomie (wiA) MAW

Kunst beeldend/muziek

Extra vrije deel, niet verplicht
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Profieldeel

NG NT

Scheikunde Scheikunde

Biologie Natuurkunde

WiA of WiB (maar...) Wiskunde B

Keuze Keuze

Ak Biologie

Na Informatica

Wiskunde D
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NG NT

Aardrijkskunde Biologie

BSM BSM

Duits Duits

Economie Economie

Filosofie Filosofie

Frans Frans

Grieks (bij gym) Grieks (bij gym

Kunst beeldend/muziek Kunst beeldend/muziek

Vrije deel 1 vak verplicht 
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NG NT

Aardrijkskunde Biologie

Duits Duits

Economie Economie

Frans Frans

Filosofie Filosofie

Frans Frans

Grieks (bij gym) Grieks (bij gym)

Informatica Informatica

Kunst beeldend/muziek Kunst beeldend/muziek

Extra vrije deel, niet verplicht  
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Positief advies

De profielvakken minimaal 2 x 7 en 1 x 6;

Vakadviezen docenten 1 februari

NB. Wijziging profielkeuzeformulier bekend eind januari.
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Kijk goed naar de eisen van de vervolgopleidingen.

Lijst te vinden op o.a. studiekeuze123.nl en Qompas.

Er zijn studies die je met alle profielen kunt doen.

Er zijn studies met aanvullende eisen voor vakken die niet 

standaard in het profiel zitten.

Naam van het profiel dekt niet altijd de lading.

Brede bacheloropleidingen.

Vooropleidingseisen 
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Wijziging profiel en/of vak

- is er plaats in de nieuwe groep,
- is het roostertechnisch te realiseren,
- biedt het een oplossing.

- alleen mogelijk voor bepaalde tijdstippen,
- inhalen van één of meer vakken,
- altijd via de decaan.
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Voorbehouden:

1. De school behoudt zich het recht voor om een 
vak met minder dan 15 aanmeldingen niet aan 
te bieden.

2. Vanwege de organiseerbaarheid kan het 
noodzakelijk zijn om - in overleg met de decaan -
een ander profielkeuzevak of een ander keuze-
examenvak te nemen.

3. Vwo-leerlingen kan worden gevraagd het 

profielkeuzeformulier havo in te vullen.
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➢Digitale methode: profielkeuze Qompas

➢Adviezen vakdocenten 1 februari

➢Vakinformatie bij de vakdocent

➢Profielkeuzeboekje vwo (vakken)

➢2 maart kennismaking nieuwe vakken

➢13 maart inleveren profielkeuze

Keuzetraject
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❖Qompas

❖Studiekeuze123.nl

❖Duo.nl

❖Website locatie FS onder ‘downloads’

❖Startstuderen.nl 

Informatie en handige sites
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❖Leuk ≠ droomberoep

❖Breed ≠ beste keuze

❖Kiezen = op onderzoek uit

❖Succesvol zijn = bereidheid tot aanpassing en 

mogelijkheden zien

❖Realistische keuzes → kans op succes

Ter overdenking: 
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De pitches


