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HET FORMULIER 

•           



HET GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

                                   Dit is voor ieder profiel hetzelfde 

            Gymnasium            Atheneum 



PROFIELDEEL 

Vul alle lege witte vakjes in, onder het profiel 



VERPLICHT VRIJE DEELVAK 

In het derde jaar moeten er twee vakken worden gekozen, 
op het einde van het vierde jaar mag er een vak vervallen 
 
Je kunt alleen die vakken kiezen die onder het profiel staan 
 
Waarom vak aanhouden/laten vallen? 



EXTRA EXAMENVAK 

Dit vak hoef je niet te kiezen, dit mag.  
 
Je mag hier niet BSM/ kunstvak beeldend of kunstvak drama kiezen 
 
Er kan  ook uit andere profielen gekozen worden 
 
Er wordt in eerste instantie geen rekening met het rooster 
gehouden, het kan zijn dat je het vak niet in de les kunt volgen 
 
Waarom? Profiel verbreding, decentrale selectie, interesse etc. 
 
Hier kan ook nog wiskunde D gekozen worden 



VAKKEN OM TE KIEZEN  

Je kan een vak kiezen dat onder het 
profiel staat 
 
Ieder vak kan maar éénmaal gekozen 
worden 
 
Uit iedere clusterlijn kan je maar één 
vak kiezen. 
 
Sommige vakken komen in meerdere 
clusterlijnen voor  
 
Je hoeft niet alle clusterlijnen te 
gebruiken 
 



VOORBEELD VOLLEDIG INGEVULD 



COMBINEREN VAN PROFIELEN 

•  Combineren van profielen:  
•  door binnen een profiel bepaalde vakken te kiezen heb je 

meerdere profielen. 



PLAATS VAK IN HET PROFIEL 

•  Het maakt niet uit op welke plek in het profiel het vak staat.  
•  Dit betekent dat bij het laten vallen (vanaf het einde van het 

vierde jaar)  van een vak dat in het profieldeel staat, je dit 
kunt vervangen door een vak uit  het verplichte vrije deel. 

Situatie voor vak laten 
vallen Situatie na vak laten vallen 
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WISSELEN VAN VAK OF PROFIEL 

•                                Voorwaarden 

•  Alleen na herfst en kerst 

•  Na overleg met o.a. Mentor, vakleerkracht (b.v.  
Inhalen van een ander vak) 

•  Moet in het rooster passen van school en leerling  



TIJDSPLAN 

•  Inleveren voorlopige keuze voor 1 februari 
•  Adviezen leerkrachten ,deze komen in magister te 

staan 
•  Gesprekken met iedere leerling  
•  Inleveren definitieve keuze voor 1 april 
•  Informatie: 

http://www.connectcollege.nl/algemeen/
decanaat/decanaat-vwo 



GEVOLGEN VAN DE KEUZE VOOR DE 
VERVOLGOPLEIDING 

•  Met welke profielen en/of vakken kun je welke 
vervolgopleidingen gaan doen? 

•  doorstroomeisen universiteiten 


