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VOORWOORD
Dit profielkeuzeboekje van SG Huizermaat is bedoeld voor de leerlingen van klas 3 vwo en hun
ouders/verzorgers. Het geeft informatie over het profielkeuzetraject en de inrichting van de bovenbouw vwo
(atheneum en gymnasium).

In het 3e jaar gaan leerlingen namelijk een belangrijke keuze maken: de profielkeuze. In de onderbouw wordt
nog een breed pakket aan vakken aangeboden, maar de bovenbouw (vanaf het 3e jaar) kenmerkt zich door een
meer gericht vakkenpakket. Aan het einde van het derde schooljaar gaan de leerlingen alvast in het profiel
werken om uit te vinden of het geschikt is. Dit pakket wordt vastgelegd in vooraf bepaalde profielen.

Leerlingen worden in dit proces primair begeleid door de mentor aan de hand van een serie LOB lessen
(Loopbaan, Ontwikkeling en Begeleiding). De decaan geeft in het proces algemene voorlichting en waar nodig
begeleiding aan de mentor, leerling en ouders.

Marina Dijkstra decaan 3 vwo + 3, 4, 5 havo mdijkstra@gsf.nl
Sjoukje Jansen decaan 4, 5, 6 vwo smjansen@gsf.nl



LESSENTABEL VAKKEN BOVENBOUW VWO 1

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de vakken en het aantal lesuren die gegeven worden in de bovenbouw
van het atheneum en gymnasium. De cursief gedrukte vakken worden afgesloten met een schoolexamen, de
andere vakken (behalve de mentorles) worden afgesloten met een schoolexamen en een centraal examen.

Dit is de huidige lessentabel, deze dient als leidraad, de nieuwe lessentabel is in ontwikkeling.

4 vwo 5 vwo 6 vwo

Nederlands 2 3 2

Engels 2 2 2

Maatschappijleer 1,5

CKV (cultureel kunstzinnige vorming) 1 1

LO (lichamelijke opvoeding) 2 2 0,5

Mentorles 1 1 1

Big History (ANW) 0 0,5

Aardrijkskunde 2 2,5 2

Bedrijfseconomie 2 2 ,5 2

Biologie 2 2 2,5

Duits 2 2,5 2

Economie 2,5 2 2

Filosofie 2 2 2

Frans 2 2,5 2

Geschiedenis 2 2,5 2

KUBV (Kunst beeldende vormgeving) 2 3 2,5

Latijn 2 3 3

Natuurkunde 2 2,5 2,5

NLT (Natuur, Leven en Technologie) 2 2 1,5

O&O (Onderzoek en Ontwerpen) 2 - -

Scheikunde 2 2 2,5

Wiskunde A 2 2,5 3

Wiskunde B 3 3 3

Wiskunde C 2 3 3

Wiskunde D 2 2



HET VAKKENPAKKET IN DE BOVENBOUW
__________________________________________________________________________________________

Het vakkenpakket is voor het grootste gedeelte vastgesteld door de overheid. Scholen hebben in het vrije deel
enige ruimte om vakken aan verschillende combinaties toe te voegen. Vaak is het roostertechnisch niet haalbaar
om alle mogelijke combinaties te kunnen aanbieden.

De bovenbouw van het vwo (klassen 4, 5 en 6 vwo) wordt ook wel de ‘Tweede Fase’ genoemd. In deze ‘Tweede
Fase’ kies je een vakkenpakket dat uit drie onderdelen bestaat:

● De vakken van het gemeenschappelijk deel zijn voor elke vwo-leerling verplicht: Nederlands, Engels,
maatschappijleer, Big History, lichamelijke opvoeding en mentorles. De atheneumleerlingen volgen
daarnaast ook de 2e moderne vreemde taal (Frans of Duits) en cultureel kunstzinnige vorming (CKV), en de
gymnasiumleerlingen het vak Latijn. In klas 5 en 6 maak je ook een profielwerkstuk.

● In het profielkeuze deel kies je vakken die binnen jouw gekozen profiel vallen (zie overzicht op volgende
pagina).

● In het vrije keuzedeel kies je een vak dat jouw profiel verbreedt (als je kiest voor een vak uit een ander
profiel) of verdiept (als je kiest voor nog een vak uit het door jou gekozen profiel). Er zijn wel beperkingen
aan de keuze van het examenvak in het vrije deel. Dit wordt later aangegeven bij de profieloverzichten.

ATHENEUM OF GYMNASIUM?
Leerlingen in 3VP en 3VT die Grieks en Latijn volgen, moeten voor de bovenbouw allereerst een keuze maken
tussen atheneum en gymnasium. Op beide schooltypen kun je Latijn kiezen, maar op het atheneum zit Latijn
altijd in het profieldeel (bij CM-profiel) of het vrije deel van het vakkenpakket, terwijl op het gymnasium Latijn in
het gemeenschappelijke, verplichte deel van het pakket zit. Het vak Latijn vervangt op de gymnasiumopleiding
de verplichte 2e moderne vreemde taal (Frans / Duits) en het vak cultureel kunstzinnige vorming (CKV). Binnen
het vak Latijn wordt namelijk KCV gegeven, klassieke culturele vorming, ter vervanging van het vak CKV. Een
atheneumleerling met Latijn krijgt daarom ook vrijstelling van het vak CKV.
Het is mogelijk om op het gymnasium een tweede moderne vreemde taal te volgen, maar dan die taal wordt in
het profieldeel of in het vrije deel gekozen.

Let op: Een gymnasiumleerling die Latijn in de bovenbouw wil laten vallen, moet overstappen naar het
atheneum. Omdat daar de verplichting geldt een 2e moderne vreemde taal te volgen en het vak CKV, is een
dergelijke overstap niet mogelijk, tenzij die vakken al als (extra) vakken zijn gevolgd.

DE PROFIELEN
Met het door jou gekozen profiel geef je richting aan je vwo diploma. Het is belangrijk om het juiste profiel te
kiezen, en profiel dat zo goed mogelijk aansluit op jouw interesses, kennis en
vaardigheden. Je mogelijkheden om een vervolgopleiding worden ook voor een deel bepaald door het gekozen
profiel.

Er zijn 4 profielen:

1. Cultuur en Maatschappij (CM)
2. Economie en Maatschappij (EM)
3. Natuur en Gezondheid (NG)
4. Natuur en Techniek (NT)

We gaan nu per profiel kijken wat er typisch is in dat profiel en wat de mogelijke keuzes voor vakken zijn. We
gaan ook kort in op de mogelijkheden die het profiel biedt voor de vervolgopleidingen.



CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

Het profiel Cultuur en Maatschappij is zeer geschikt voor opleidingen en beroepen in de communicatie, het
onderwijs, het bestuur, de maatschappelijke sector en kunst en cultuur.
Geschiedenis is een verplicht vak bij dit profiel. Daarnaast kies je wiskunde A of C. Let op: wiskunde A is voor
veel opleidingen nuttig, en voor sommige opleidingen zelfs een vereiste.

Voorbeelden van studies die aansluiten bij een CM-profiel: Studies in Talen en Literatuur,
Communicatiewetenschappen, Theater (-wetenschappen), Filosofie, (Kunst)Geschiedenis, Sociale wetenschappen,
Psychologie, Sociologie, Academische Pabo, Antropologie, Pedagogiek, Rechten, Bestuursopleidingen,
Organisatiewetenschappen, Tolkenopleiding, Media en Cultuur, Bedrijfskunde.

ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

Het profiel Economie en Maatschappij is heel geschikt voor degenen die in de richting van economie, handel,
management, administratie, accountancy, communicatie of toerisme verder willen gaan.
Economie en Geschiedenis zijn verplichte vakken bij dit profiel. Daarnaast kies je wiskunde A of B. Let op: niet
alle economische opleidingen kun je met wiskunde A doen. Voor bijvoorbeeld econometrie en actuariële
wetenschappen heb je wiskunde B nodig. Ook is het binnen dit profiel mogelijk om Natuurkunde te volgen,
uiteraard in combinatie met wiskunde B.

Voorbeelden van studies die aansluiten bij een EM-profiel: Bedrijfskunde, Economie, Bestuurskunde,
International Business, Small Business & Retail Management, Hogere Hotelschool, Sociale geografie,
Operationele research en management, Vrijetijdswetenschappen. NB: Alle opleidingen die genoemd staan bij het
CM-profiel kun je ook volgen met het EM-profiel.

NATUUR EN GEZONDHEID

Het menselijk lichaam, chemie, milieu, planten, dieren. Als één of meer van deze onderwerpen je aanspreken,
dan is Natuur en Gezondheid het profiel waar je je thuis in zult voelen. Bedoeld voor mensen die willen werken
in de (para-)medische wereld, de farmaceutische industrie, het laboratorium of de natuurlijke omgeving.
Biologie en scheikunde zijn verplichte vakken bij dit profiel. Let op: voor veel studies in de medische richting,
waaronder (dier)geneeskunde en biomedische wetenschappen, is ook het vak natuurkunde een toelatingseis.

Voorbeelden van studies die aansluiten bij een NG-profiel: Bewegingswetenschappen, chemie, biomedische
wetenschappen, geneeskunde, gezondheidskunde, diergeneeskunde, farmacie, fysiotherapie, verpleegkunde,
verloskunde, milieukunde, landinrichting, levensmiddelentechnologie.

NATUUR EN TECHNIEK

Het profiel Natuur en Techniek is vooral bedoeld voor opleidingen waarin de exacte vakken een belangrijke rol
spelen. Berekenen, onderzoeken en/of ontwerpen trekt je aan.
Natuurkunde, scheikunde en wiskunde B zijn verplichte vakken bij dit profiel. Let op: voor studies in de medische
richting, waaronder (dier)geneeskunde en biomedische wetenschappen, is ook het vak biologie een toelatingseis.

Voorbeelden van studies die aansluiten bij een NT-profiel: Procestechnologie, civiele techniek,
werktuigbouwkunde, natuurkunde, sterrenkunde, chemie, wiskunde, tropische landbouw, informatietechnologie,
geneeskunde (let op: je moet ook biologie hebben gekozen in je pakket). Veel van de opleidingen die bij andere
profielen staan genoemd kun je ook met een NT-profiel volgen.



HZM Profiel en Vakkenkeuze VWO Atheneum 2023 - 2024

Kies je profiel ->

□
Cultuur &

Maatschappij

□
Economie &

Maatschappij

□
Natuur &

Gezondheid

□
Natuur &

Techniek

Gemeenschappelijk deel

(verplicht)

Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Mentorles,

Lichamelijke opvoeding, Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV)&

Algemene Natuurwetenschappen (Big History)

2e moderne vreemde taal

Kies 1 van:

□ Duits

□ Frans

Profielvakken (verplicht) Geschiedenis Economie

Geschiedenis

Biologie

Scheikunde

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde B

Profielvakken (keuze)

Kies 1 vak per rij in de

kolom van jouw

profielkeuze

Kies 1 van:

□ Wiskunde C

□ Wiskunde A

Kies 1 van:

□ Wiskunde A

□ Wiskunde B

Kies 1 van:

□ Wiskunde A

□ Wiskunde B

Kies 1 van:

□ Biologie

□ Natuur, Leven &

Technologie (NLT)

□ Wiskunde D

□ O&O

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Economie

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Bedrijfsecon.

□ Duits

□ Frans

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Natuurkunde

□ Natuur, Leven &

Technologie

□ O&O

Kies 1 van:

□ Duits

□ Frans

□ Filosofie

□ Kunst

□ Latijn

Vrije deel (keuze)

Examen keuze vak

Kies 1 vak in de kolom van

jouw profiel

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Duits

□ Economie

□ Filosofie

□ Frans

□ Kunst

□ Latijn

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Bedrijfsecon.

□ Duits

□ Filosofie

□ Frans

□ Kunst

□ Latijn

□ Natuurkunde
(alleen icm WisB)

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Economie

□ Filosofie

□ Kunst (niet icm NLT)

□ Latijn

□ Natuurkunde

□ Natuur, Leven &

Technologie (niet icm

Kunst)

□ O&O

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde
(niet icm WisD)

□ Biologie

□ Economie

□ Filosofie

□ Kunst (Niet icm NLT)

□ Latijn

□ Natuur, Leven &

Technologie (niet icm

Kunst)

□ O&O

□ Wiskunde D (niet

icm Aardrijkskunde)

Optioneel: Extra vak
Je kunt alleen kiezen voor vakken die bij het gekozen profiel horen. Er is GEEN garantie dat het geroosterd wordt.

Let op: het kan zijn dat een vak te weinig gekozen wordt, of dat een leerling een unieke combinatie heeft gekozen die in het rooster niet
mogelijk blijkt te zijn, dan zal er in overleg met de decaan een wijziging plaatsvinden in het vakkenpakket van de leerling.

In totaal heb je 8 vakken examenvakken: Nederlands, Engels, de 2e mvt, 4 profielvakken en het keuzevak in het vrije
deel. Maatschappijleer, Big History, CKV en je profielwerkstuk vormen samen het negende cijfer op je eindlijst.



HZM Profiel en Vakkenkeuze VWO Gymnasium 2023-2024

Kies je profiel ->

□
Cultuur &

Maatschappij

□
Economie &

Maatschappij

□
Natuur &

Gezondheid

□
Natuur &

Techniek

Gemeenschappelijk deel

(verplicht)

Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Mentorles,

Lichamelijke opvoeding &

Algemene Natuurwetenschappen (Big History)

Klassieke taal (verplicht) Latijnse Taal en Cultuur

Profielvakken (verplicht) Geschiedenis Economie

Geschiedenis

Biologie

Scheikunde

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde B

Profielvakken (keuze)

Kies 1 vak per rij in de

kolom van jouw

profielkeuze

Kies 1 van:

□ Wiskunde C

□ Wiskunde A

Kies 1 van:

□ Wiskunde A

□ Wiskunde B

Kies 1 van:

□ Wiskunde A

□ Wiskunde B

Kies 1 van:

□ Biologie

□ Natuur, Leven &

Technologie (NLT)

□ Wiskunde D

□ O&O

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Economie

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Bedrijfsecon.

□ Duits

□ Frans

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Natuurkunde

□ Natuur, Leven &

Technologie

□ O&O

Kies 1 van:

□ Duits

□ Frans

□ Filosofie

□ Kunst

Vrije deel (keuze)

Examen keuze vak

Kies 1 vak in de kolom van

jouw profiel

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Duits

□ Economie

□ Filosofie

□ Frans

□ Kunst

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Bedrijfsecon.

□ Duits

□ Filosofie

□ Frans

□ Kunst

□ Natuurkunde
(alleen icm WisB)

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde

□ Duits

□ Economie

□ Filosofie

□ Frans

□ Kunst (niet icm NLT)

□ Natuurkunde

□ Natuur, Leven &

Technologie (niet icm

Kunst)

□ O&O

Kies 1 van:

□ Aardrijkskunde
(niet icm WisD)

□ Biologie

□ Duits

□ Economie

□ Filosofie

□ Frans

□ Kunst (Niet icm NLT)

□ Natuur, Leven &

Technologie (niet icm

Kunst)

□ O&O

□ Wiskunde D (niet

icm Aardrijkskunde)

Optioneel: Extra vak
Je kunt alleen kiezen voor vakken die bij het gekozen profiel horen. Er is GEEN garantie dat het geroosterd wordt.

Let op: het kan zijn dat een vak te weinig gekozen wordt, of dat een leerling een unieke combinatie heeft gekozen die in het rooster niet
mogelijk blijkt te zijn, dan zal er in overleg met de decaan een wijziging plaatsvinden in het vakkenpakket van de leerling.

In totaal heb je 8 examenvakken: Nederlands, Engels, Latijn, 4 profielvakken en het keuzevak in het vrije deel.
Maatschappijleer, big history en je profielwerkstuk vormen samen het negende cijfer op je eindlijst.



WAT IS ER VERDER BELANGRIJK?
_________________________________________________________________________________________

MAG EEN LEERLING ELK PROFIEL EN ELK VAK KIEZEN?
In principe zal je profielkeuze en vakkenkeuze ondersteund moeten worden door de door jou behaalde
prestaties. Daarnaast zullen vakdocenten een vak advies uitbrengen. Zij zijn deskundige mbt de eisen van het
examenprogramma voor hun vak, en zij hebben inzicht in jouw mogelijkheden voor het betreffende vak. Wij
tillen dan ook zwaar aan de uitgebrachte adviezen. We willen niet dat je een profiel kiest waar je (te) weinig
positieve adviezen voor hebt gekregen van je docenten. Je loopt dan namelijk te veel risico dat je in de
bovenbouw van vak of zelfs profiel moet wisselen of onnodig moet doubleren. Als je voor een bepaald vak een
negatief advies hebt gekregen, is het evenmin verstandig om dit vak in de vrije ruimte te kiezen.

OPTIONEEL: EEN EXTRA VAK
Een reden voor een extra vakkenkeuze kan zijn dat vak nodig is voor een bepaalde vervolgopleiding of omdat je
graag een breed (of diep) vakkenpakket wilt hebben. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het kiezen van zo’n
extra vak! Jij moet een zwaarder programma, extra toetsen, meer huiswerk e.d. ook aan kunnen. Als je een extra
vak wil kiezen, moet je dit bespreken met je mentor en duidelijk kunnen beargumenteren waarom jij in
aanmerking zou komen voor het volgen van een extra vak.

WISKUNDE D
Het nieuwe vak wiskunde D start pas in klas 5 vwo. Wij adviseren leerlingen die een NT-profiel kiezen met
wiskunde D ten zeerste om in klas 4 vwo een extra (9e vak) te kiezen. Dit kan echter niet aardrijkskunde zijn,
omdat dit vak niet in combinatie met wiskunde B gekozen kan worden. Mocht deze leerling gedurende 4 vwo
besluiten om toch niet te willen starten met wiskunde D in 5 vwo, dan kan het extra vak dienen als 8e
examenvak. Mocht een leerling gedurende 4 vwo besluiten om wel te willen starten met wiskunde D in 5 vwo,
dan kan de leerling het extra (9e vak) eventueel weer laten vallen.

ONTHEFFINGSREGELING 2E MODERNE VREEMDE TAAL OP ATHENEUM
In de bovenbouw van het atheneum is een tweede moderne vreemde taal verplicht in het gemeenschappelijk
deel (op het gymnasium is dat Latijn). In het examenbesluit is geregeld dat een school onder bepaalde
omstandigheden een atheneumleerling een ontheffing kan verlenen voor de tweede moderne vreemde taal in
het gemeenschappelijk deel. Het bevoegd gezag kan de leerling vrijstellen van het onderwijs in de tweede
moderne vreemde taal op grond van één van de volgende criteria:

1. De leerling heeft een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op taal (o.a. dyslexie) of een zintuiglijke
stoornis met effect op taal (o.a. slechtziendheid). Daarover is op school een verklaring van een
orthopedagoog / psycholoog met BIG-registratie aanwezig.

2. De leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal.
3. De leerling volgt onderwijs in het profiel N&T of het profiel N&G en het onderwijs in de taal verhindert

naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding. Hiernaast dient het volgende van toepassing
te zijn:

● Er is (in het verleden) hulp geweest vanuit bijvoorbeeld RT op de basisschool of vanuit
professionele begeleiding buiten school

● De leerling heeft zich op school én thuis optimaal ingezet door compenserend te werken.

De ouders die, na overleg met vakdocenten, RT-begeleiding en mentor, denken dat hun kind in aanmerking komt
voor een ontheffing, stellen samen met de zorgcoördinator van de school een op schrift gesteld verzoek op. Uit
dit verzoek moet blijken op basis van welk criterium de leerling ontheffing aanvraagt en dat de leerling
compenserend gewerkt heeft. Dit laatste is van belang, omdat anders niet met zekerheid gesteld kan worden dat
de leerling de ontheffing nodig heeft. De dyslexie-coördinator zal dit aspect onderzoeken. Het verzoek dient

uiterlijk 1 februari 2022 binnen te zijn (tenzij de reden voor de aanvraag pas na deze datum bekend wordt). De
afdelingsleider vwo bovenbouw beslist samen met de rector of de ontheffing wordt toegekend. Indien de



ontheffing wordt verleend, moet de leerling ter compensatie nog een ander examenvak kiezen. Let op: het
CM-profiel kan bij een ontheffing voor een tweede moderne vreemde taal niet worden gekozen.

TIJDPAD PROFIELKEUZE
__________________________________________________________________________________________

OKTOBER | Start van LOB. Leerlingen krijgen in de projectweek en tijdens de mentorles informatie van de
decanen over de profielkeuze op Huizermaat. Leerlingen starten met Huizermaat.Dedecaan.net en maken
opdrachten om te werken aan de 5 competenties van LOB. Leerlingen en ouders maken de LC data test en
bespreken dit tijdens een ‘keukentafelgesprek’. De LC data test geeft een goede indicatie van de interesses en
vaardigheden van de leerling met betrekking tot de profielen.

NOVEMBER | Leerlingen worden door vakdocenten (waaronder ook de vakdocenten van nieuwe vakken in de
bovenbouw, zoals NLT) voorgelicht over de verschillen onderbouw – bovenbouw.

Er is een Zoom informatieavond op 1 november voor de ouders, waarin er vragen gesteld kunnen worden aan de
decaan, over de profielkeuze. Hiervoor volgt een uitnodiging.

Leerlingen vullen hun gewenste profiel in

De mentoren gaan in gesprek met de leerlingen en ouders over de profielkeuze. Mentor en leerling bespreken de
keuzes die de leerling gemaakt heeft, vooral ook met het oog op het voorbereiden de eerste toetsweek in
december.

DECEMBER | Toetsweek

JANUARI | In januari zijn de eerste rapportgesprekken. De resultaten en adviezen van de vakdocenten worden
besproken en er daarbij wordt er gekeken naar het gekozen profiel. Er volgen eventueel actiepunten richting de
profielkeuze.

FEBRUARI | Leerlingen vullen aan de hand van hun rapport resultaten en gesprek met de mentor het profiel in
Zermelo in voor de start van de vroegprofilering.

FEBRUARI | Eind februari, na de voorjaarsvakantie gaat de vroegprofilering van start. Leerlingen starten met het
door hen gekozen profiel en de gekozen vakken. Doel is leerlingen te laten ervaren of de gekozen vakken aan
hun verwachtingen voldoen wat betreft stof, niveau en methodiek. Het aangeboden programma is niet een
vooruitgeschoven onderdeel van het bovenbouw curriculum.

APRIL | In roosterperiode 4 start het werken in het gekozen profiel.

MEI/JUNI/JULI Leerling levert zijn definitieve profielkeuzeformulier voor 3-vwo in. Zermelo staat hiervoor open.

Uiterlijk bij rapport 2 wordt besloten of gekozen pakketten worden gecontinueerd of moeten worden aangepast.


