
 
 
 
 
De profielen 
Elke leerling doet eindexamen in één van de vier aangeboden keuzeprofielen. Elk profiel 
bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel ( vier vakken) en een vrij deel. 
 
Het gemeenschappelijk deel 
HAVO: Nederlands; Engels;  maatschappijleer; culturele en kunstzinnige vorming; lichamelijke 
opvoeding; godsdienst; oriëntatie op het vervolgonderwijs; profielwerkstuk; praktische 
opdrachten; excursie. 
VWO: Nederlands; Engels; naar keuze Frans of Duits of Latijn of Grieks ; maatschappijleer; 
culturele en kunstzinnige vorming; wetenschapsorientatie; lichamelijke opvoeding; 
godsdienst; oriëntatie op het vervolgonderwijs; profielwerkstuk; excursie. 
NB: leerlingen met Grieks en of Latijn  krijgen (i.p.v. culturele en kunstzinnige vorming) 
klassieke culturele vorming. 
  
Het profieldeel Cultuur en Maatschappij 
HAVO: Duits of Frans; geschiedenis; economie  of aardrijkskunde; tekenen of muziek of Duits 
of Frans.  
VWO: Frans of Duits of Latijn of Grieks of muziek of tekenen of filosofie; geschiedenis ; 
wiskunde C of wiskunde A of wiskunde B; economie of aardrijkskunde 
 
Het profieldeel Economie en Maatschappij 
HAVO: economie; wiskunde A of wiskunde B; geschiedenis; aardrijkskunde of Duits of Frans 
of management en organisatie. 
VWO: economie; wiskunde A of wiskunde B; geschiedenis; aardrijkskunde of Duits of Frans of 
management en organisatie. 
 
Het profieldeel Natuur en Gezondheid 
HAVO: wiskunde A of wiskunde B; scheikunde; biologie; natuurkunde of aardrijkskunde 
VWO: wiskunde A of wiskunde B; scheikunde; biologie; natuurkunde of aardrijkskunde of 
natuur, leven en technologie 
 
Het profieldeel Natuur en Techniek 
HAVO: wiskunde B; natuurkunde; scheikunde; biologie 
VWO: wiskunde B; natuurkunde; scheikunde; biologie of wiskunde D of natuur,leven en 
technologie 
 

  



Het vrije deel (naar keuze): 
HAVO:  1 vak ; keuze uit vakken uit een ander profiel of Spaans 
VWO: maximaal 2 vakken: keuze uit vakken uit een ander profiel; Spaans en IBA-2( alleen voor 
TTO leerlingen) 
 
NB1: De combinaties muziek /tekenen en wiskunde A/B/C  zijn niet toegestaan op het vwo. 
Op de havo kan wel de combinatie tekenen en muziek indien het rooster dit toelaat 
 
NB2: VWO: Wiskunde D alleen geschikt voor ll. met wiskunde B/ min 10 ll 
 
NB3: VWO: alleen NG en NT ll. kunnen NLT in het vrije deel kiezen ( wisk B en Na worden 
hierbij sterk aangeraden) 
 
NB4: IBA2 kan alleen gekozen worden als een tto-leerling dit vak met minimaal een 6.0 afsluit 
in klas 3. Tijdens een jaar kan een leerling niet overstappen naar het reguliere vak Engels 
Aan IBA-2 zijn kosten verbonden, dit is het 2e vak in het vrije deel 
 
NB5: Een 2e vak in het vrije deel kies je voor een heel jaar! Een 2e vak mag je alleen kiezen als 
het gemiddelde van je cijfers (m.u.v. Lo en muziek) 
eind V3 een 6.5 is of hoger. ( zie ook onder documenten- tweede vak in de vrije ruimte) 
 
NB6: Een profiel kies je eind klas 3 voor de gehele bovenbouw. Alleen in geval van bijzondere 
omstandigheden kan de schoolleiding toestemming geven om van 1 vak te wisselen eind 
periode 1; dit moet echter wel roostertechnisch en qua groepsgrootte kunnen. 


