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VERBINDEND ONDERWIJS

Van breedte naar diepte
Sturen naar interesse en capaciteiten

De 4 profielen
Cultuur en maatschappij (CM)
Economie en maatschappij   (EM)
Natuur en gezondheid (NG)
Natuur en techniek (NT)

Waarom Profielen?
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Het formulier
Naam:  HAVO 4 schooljaar 2022-2023
leerlingnummer: klas:

Cultuur en maatschappij CM Economie en maatschappij EM Natuur en gezondheid NG Natuur en Techniek NT

ne ne ne ne
en en en en
ma ma ma ma
lo lo lo lo

ckv ckv ckv ckv
pws pws pws pws
lob lob lob lob

gs gs gs gs wi A wi A wi B wiB
du / fa  ec ec NLT NLT NLT NLT
keuze: kd/km/kb/du/fa  wi A wi A sk sk sk sk
keuze (2): ak/ec/mw/spe  keuze (2): be/ak/mw/du/fa/spe bio bio bio bio

 keuze: na/ak na na
verplicht vrije deelvak *  verplicht vrije deelvak * verplicht vrije deelvak * verplicht vrije deelvak*

* kies 1 vak uit: * kies 1 vak uit: * kies 1 vak uit: * kies 1 vak uit:
kunstvak drama,muziek,beeldend kunstvak drama,muziek,beeldend kunstvak drama,muziek,beeldend kunstvak drama,muziek,beeldend
aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde
bewegen, sport en maatschappij bewegen, sport en maatschappij bewegen, sport en maatschappij bewegen, sport en maatschappij
economie bedrijfseconomie bedrijfseconomie bedrijfseconomie
maatschappijwetenschappen Duits Duits Duits
Spaans elementair maatschappijwetenschappen natuurkunde
Frans Spaans elementair
wi A Frans

Kruis de 20/80-variant van je keuze aan:
Arts Business Health Science

schoolexamen = nlt,bsm, spe handtekening ouders handtekening leerling
Toelichting CM: Er mag maximaal 1 kunstvak gekozen worden.
(2): kies 2 vakken uit dit rijtje

Gemeenschappelijk deel Gemeenschappelijk deel Gemeenschappelijk deel  Gemeenschappelijk deel

profieldeel profieldeel profieldeel profieldeel
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Het gemeenschappelijk deel

Dit is voor ieder profiel hetzelfde

ne nederlands ne
en engels en
ma maatschappijleer ma
lo lichamelijke opvoeding lo

ckv culturele klassieke vorming ckv
pws profielwerkstuk pws
lob loopbaanoriëntatie en begeleiding lob

Gemeenschappelijk deel Gemeenschappelijk deel
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Het profiel deel

profieldeel EM
gs gs
ec ec
wi A wi A
keuze (2): be/ak/mw/du/fa/spe

profieldeel NG
wi A wi A
NLT NLT
sk sk
bio bio
keuze: na/ak

profieldeel NT
wi B wiB
NLT NLT
sk sk
bio bio
na na

profieldeel CM
gs gs
du / fa  
keuze: kd/km/kb/du/fa  
keuze (2): ak/ec/mw/spe  
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Het verplicht vrije deelvak

Je kunt alleen die vakken kiezen die onder het profiel staan

verplicht vrije deelvak *  

* kies 1 vak uit:
drama,muziek,beeldend
aardrijkskunde
bewegen, sport en maatschappij
economie
maatschappijwetenschappen
Spaans elementair
Frans
wi A

CM

verplicht vrije deelvak *

* kies 1 vak uit:
drama,muziek,beeldend
aardrijkskunde
bewegen, sport en maatschappij
bedrijfseconomie
Duits
maatschappijwetenschappen
Spaans elementair
Frans

EM

verplicht vrije deelvak *

* kies 1 vak uit:
drama,muziek,beeldend
aardrijkskunde
bewegen, sport en maatschappij
bedrijfseconomie
Duits
natuurkunde

NG

verplicht vrije deelvak*

* kies 1 vak uit:
drama,muziek, beeldend
aardrijkskunde
bewegen, sport en maatschappij
bedrijfseconomie
Duits

NT
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Plaats vak in het profiel
Het maakt niet uit op welke plek in het profiel het vak staat. 
De leerlingen hebben een extra vak. Na het examen kan gewisseld worden

P
R
O
F
I
E
L
D
E
E
l

profieldeel EM
gs gs
ec ec
wi A wi A
keuze (2): be/ak/mw/du/fa/spe be 3

ak 6
verplicht vrije deelvak * mw 7

profieldeel EM
gs gs
ec ec
wi A wi A
keuze (2): be/ak/mw/du/fa/spe ak 6

  
verplicht vrije deelvak * mw 7

wi A wi A
NLT NLT
sk sk
bio bio
keuze: na/ak na
verplicht vrije deelvak * ak

profieldeel

Bij twijfel over haalbaarheid van een vak, 
zo kiezen dat dit kan worden vervangen
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20/80

- Kies een stroom die bij je past
- Je mag alle (4)  stromen kiezen
- Arts, business, health en science

Schoolexamen/centraal examen

Vakken met een schoolexamen
NLT = Natuur Leven en techniek, verplicht bij NG en NT
BSM = Bewegen Sport en Maatschappij
Spaans Elementair, maakt ook overstap naar VWO gemakkelijker
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Wisselen van vak of profiel

Voorwaarden

Alleen week na herfst (van wiskunde B naar A eerste week na 
kerstvakantie) 

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

Moet in het rooster passen van school en leerling 
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Gevolgen van de keuze voor de 
vervolgopleiding

Met welke profielen en/of vakken kun je welke 
vervolgopleidingen gaan doen? Dit vind je onder de volgende link:
Doorstroomeisen
Via de site: Algemeen/decanaat/decanaat havo. Doorstroomeisen

Belangrijk bij de keuze: 
Interesse: vakken, toekomstige opleiding, beroep
Capaciteiten o.a. door adviezen leerkrachten. Kies ook voor haalbaarheid en niet 
alleen voor mogelijkheden later. Er zijn meer dan 100 opleidingen mogelijk zonder 
wiskunde
Er zijn géén HBO opleidingen mogelijk zonder havo diploma (of natuurlijk een mbo
niveau 4 diploma).

Tip: wil de leerling na de havo naar het VWO, dan is tweede taal handig.

https://www.connectcollege.nl/content/documenten/PDFs/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf
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- Vanaf 6 februari samen profielkeuze invullen via magister.

- Persoonlijke gesprekken met iedere leerling

- Als er nog behoefte is; gesprek met ouders

- Week 12, keuze is definitief (voor 24 maart) magister sluit

Informatie: 
https://www.connectcollege.nl/algemeen/decanaat/decanaat-
havo

Tijdsplan

https://www.connectcollege.nl/algemeen/decanaat/decanaat-havo

