


¡ 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)



Belangrijk bij profielkeuze o.a.
- Interesse - vakken, 

- toekomstige opleiding,
- beroep etc.

- Capaciteiten.
- Adviezen van de leerkrachten.
- Mogelijkheden open houden.



¡ Gemeenschappelijk deel.

¡ Profieldeel.

¡ Verplicht vrij-deel-vak.



Naam:  HAVO 4 schooljaar 2022-2023

leerlingnummer: klas:

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

Gemeenschappelijk deel Gemeenschappelijk deel Gemeenschappelijk deel  Gemeenschappelijk deel

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

profieldeel profieldeel profieldeel profieldeel

gs gs gs gs wi A wi A wi B wiB

du / fa ec ec NLT NLT NLT NLT

keuze: dr/mu/bv/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:

drama,muziek,beeldend drama,muziek,beeldend drama,muziek,beeldend 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



¡ Volgend schooljaar waarschijnlijk voor alle 4 
havo leerlingen

¡ Kies een stroom die jou ligt
¡ Vier stromen mogelijk
¡ Arts, business, health, science
¡ 1 februari voorlichting



¡ Keuze ook afhankelijk van de eisen van de 
vervolgopleiding.

¡ doorstroomeisen

https://www.connectcollege.nl/content/documenten/PDFs/Decanaat/doorstroomrechten_havo_hbo.pdf


¡ Kies een profiel dat haalbaar is en niet alleen 
omdat je er meer mogelijkheden mee hebt.

¡ Er zijn meer dan 100 opleidingen mogelijk 
zonder wiskunde.

¡ Er zijn géén hbo-opleidingen mogelijk zonder 
havo diploma (of natuurlijk en mbo-niveau 4 
diploma).

¡ Zeker met de nieuwe exameneisen; 
maximaal 1 onvoldoende bij Engels, 
Nederlands en Wiskunde.



¡ NlT = Natuur Leven en Techniek. Verplicht bij 
NG en NT.

¡ BSM = Bewegen Sport en Maatschappij. Voor 
iedereen mogelijk. Ook als je niet zo sportief 
bent.

¡ Spaans elementair.

Vakken met een schoolexamen.



¡ Deelname van minimaal 15 leerlingen aan 
een vak. Lukt dat niet meteen,dan wordt 
gezocht naar mogelijkheden om te 
combineren met het vwo.

¡ De definitieve keuze inleveren vóór 1 april 
zodat de school het uiterste kan proberen alle 
wensen in te willigen.



¡ Over de “nieuwe” vakken wordt in de maand 
Februari voorlichting gegeven. 
Bedrijfseconomie kan nog extra uitgelegd 
worden door de economiedocent. Het 
verschil tussen wiskunde A en B door de 
wiskundedocent.

¡ BSM, NLT,Spaans,Biologie,Bedrijfseconomie



¡ Februari 
§ Inleveren voorlopige profielkeuze. Dit gaat via 

Magister. 
§ Adviezen van leerkrachten te zien in Magister.
§ Gesprekken met iedere leerling apart. Verslag 

hiervan  is in Magister terug te zien.
§ Als er nog behoefte is ; gesprekken met ouders.
§ Vóór 1 april ; inleveren van de  definitieve keuze. 

Weer via Magister.



¡ Spaans elementair.

¡ Schoolexamen.
¡ Wereldtaal.
¡ “Makkelijk” compensatiepunten te halen.
¡ Overstap naar het VWO makkelijker.



Je kunt invullen vanaf Februari . 

Daarna beginnen de gesprekken. 





¡ Allemaal via Magister




