
 
Beantwoording van vragen naar aanleiding van het Google Meet 
moment met de decaan. 
 
Vraag: 
Kan het profiel natuur en gezondheid gevolgd worden met natuurkunde in plaats van 
aardrijkskunde (met wiskunde A in plaats van wiskunde B)? 
Antwoord: 
Ja dat kan, maar met de volgende voorwaarden zoals in de overgangsnormen 
vermeld: 
‘Als wiskunde A in combinatie met natuurkunde gekozen wordt, het eindcijfer voor 
natuurkunde minimaal onafgerond een 7,0 of hoger is en het cijfer voor wiskunde A 
onafgerond een 6,0 of hoger is’ 
 
 
Vraag: 
Mijn zoon heeft grote interesse in architectuur en design. Uit zijn profiel blijkt dat ook, 
waarbij de profielen Natuur en Techniek en Cultuur en Maatschappij hoog scoren. 
Wanneer hij C&M zou kiezen, zou dat aangevuld moeten worden met een of enkele 
exacte vakken, zoals natuurkunde en wiskunde (A of B?). Maar is dat mogelijk?  
Antwoord: 
Helaas is C&M in combinatie met natuurkunde of/en wiskunde B is niet mogelijk ivm 
roostertechnische redenen. Met NT houd je alle opties zoveel mogelijk open.  
 
 
Vraag: 
Wiskunde A of B (en dus NT+bio of NG-profiel)? Wat zijn voorwaarden en wanneer 
weet je of je Wis B mag kiezen? 
Antwoord: 
In de overgangsnormen staat het volgende: 
Als wiskunde B gekozen wordt, het eindcijfer voor wiskunde B onafgerond een 6,0 of 
hoger is.  
Als wiskunde A in combinatie met natuurkunde gekozen wordt, het eindcijfer voor 
natuurkunde minimaal onafgerond een 7,0 of hoger is en het cijfer voor wiskunde A 
onafgerond een 6,0 of hoger is.  
Op het eerste rapport staat een vakadvies van de docent wat betreft wiskunde A of 
B. 
 
 
Vraag: 
Stel dat je NT+biologie kiest en Wis B blijkt toch een probleem, kun je dan nog 
switchen naar NG (met Wis A)?  
Antwoord: 
Ja, je kan dan nog switchen naar NG. 
 
Vraag: 
Zijn de vakken NLT en Kunst echt niet te combineren?  
Antwoord: 
Helaas is dat echt niet te combineren om roostertechnische redenen 
 



 
 
Vraag: 
Dyslectisch en moderne vreemde taal laten vallen, wanneer weet je of dat kan/mag? 
Antwoord: 
Bij vwo is een 2e vreemde taal verplicht, bij havo niet.  Je kan een tweede vreemde 
taal laten vallen op het vwo in overleg met de zorgsectie en een dyslexieverklaring. 
Dan moet je wel een ander 8e vak kiezen die in het profiel past. 
 
Vraag: 
Is het bij profiel Economie & Maatschappij ook mogelijk om Scheikunde als negende 
vak te kiezen? 
Antwoord:  
Dat kan tijdens de vroegprofilering wel, maar niet in het uiteindelijke profiel. 
 
Vraag: 
Waar kunnen we de ingevulde vragenlijst van onze zoon terugvinden om antwoorden 
te vergelijken? 
Antwoord: 
Ik ga ervan uit dat het over de LCData test gaat? Die is terug te vinden in classroom 
(daar moesten de leerlingen het PDF document opslaan) of anders waarschijnlijk bij 
downloads op de computer van de leerling. 
 
Vraag: 
We missen de optie O&O in de profielen. We waren in de veronderstelling dat je in 
alle profielen O&O zou kunnen kiezen. De keuze voor de Huizermaat was mede 
gebaseerd op het Technasium gedeelte. …. (en wij ook) komt in de testen uit op 
E&M en C&M. Omdat hij geen idee heeft wat hij precies wil gaan doen vroegen we 
ons af wat hij het beste kan kiezen. Zodat hij zo breed mogelijk kiest. 
Antwoord:  
Helaas is het niet haalbaar om O&O in alle profielen aan te bieden. Hij kan het 
tijdens de vroegprofilering wel kiezen in elk profiel als extra vak. Mocht het 
uiteindelijk toch een lastige keus worden, dan kunnen we gezamenlijk kijken naar 
een oplossing. 
 
Vraag: 
Waarom staan er nul lesuren voor O&O in de jaren 5 en 6 in het overzicht 
LESSENTABEL VAKKEN BOVENBOUW VWO? 
Antwoord:  
De lessentabel is op basis van de huidige lessen. In de toekomst worden er 
waarschijnlijk 2 uur per week aan O&O gegeven. Dit wordt voor de komende jaren 
aangepast. 
 
Vraag: 
Wat is de status van Technasium op Huizermaat?  
Antwoord: 
.In feite mag iedere school O&O geven, maar niet iedere school mag zich een 
Technasium noemen. De Huizermaat heeft een uitgebreide procedure doorlopen en 
mag zich officieel Technasium noemen. 
 



Vraag: 
Is Technasium nog steeds een erkend diploma dat Huizermaat uitreikt voor de 
kinderen die nu O&O gaan kiezen? 
Antwoord: 
De leerlingen die het vak O&O succesvol hebben doorlopen, krijgen een apart 
erkend certificaat voor Technasium. 
 
 
Vraag: 
Wat worden de kern punten voor Technasium en O&O welke richting gaat dit op? Nu 
moet je kiezen, maar is het nog niet duidelijk wat er in het 4-6 jaar exact gegeven 
wordt en waar de focus op ligt. 
Antwoord: 
De speerpunten bij O&O zijn ontwikkeling van competenties en projectmatig werken. 
Leerlingen krijgen een (echte!) opdrachtgever met een echt probleem, waar zij dan 
over na gaan denken. Dit doen ze in groepjes, waarbij ze het hele ontwerp- en 
ontwikkelproces doorlopen. 
Opdrachtgevers liggen nooit voor diverse jaren vast, welke projecten is dus nooit van 
te voren bekend. Daarnaast kiezen ze in de bovenbouw zelf de opdrachtgever, ze 
moeten deze zelf zoeken (na 1-2 projecten waar wel de opdrachtgever vaststond, 
afhankelijk van resp. havo/vwo). Naarmate ze hogere jaren ingaan, worden de 
opdrachten complexer en wordt het onderzoeks- en ontwerpcyclus belangrijker. 
 
 
 


