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Profiel Cultuur en Maatschappij

Profiel Economie en Maatschappij

Profielvakken verplicht

Profielvakken verplicht

geschiedenis



EN



economie



geschiedenis

EN

Kies 1 vak uit
o

Duits

Kies 1 vak uit

o

Frans

o

wiskunde A

o

wiskunde B (alleen met positief advies)

Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

maatschappij*

cultureel *

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit

o

bedrijfseconomie

o

economie

o

kunstdrama

o

aardrijkskunde

o

maatschappij-

o

kunstdans

o

maatschappijwetenschappen

o

Duits

o

Frans

wetenschappen
Vrij keuzevak

Vrij keuzevak

Kies minimaal 1 vak en maximaal 2 vakken uit

Kies minimaal 1 vak en maximaal 2 vakken uit

het vrije deel. Je kunt alleen vakken kiezen,

het vrije deel. Je kunt alleen vakken kiezen,

indien niet al een vak uit het cluster* gekozen

indien niet al een vak uit het cluster* gekozen

is.

is.

o

………

o

………

o

………

o

………

Clusters


geschiedenis/scheikunde



aardrijkskunde/natuurkunde/kunstdans/kunstdrama



wiskunde A/Wiskunde B (B, alleen met positief advies)



economie/biologie



Duits/Frans



bedrijfseconomie/ maatschappijwetenschappen / onderzoek & ontwerpen *

Let op:

Bij keuze voor biologie, wordt scheikunde aangeraden
 Bij keuze voor natuurkunde, wordt wiskunde B aangeraden
 Leerlingen met een CM of EM profiel kunnen onderzoek en ontwerpen alleen volgen
na een intakegesprek.


Profiel Natuur en Gezondheid

Profiel Natuur en Techniek

Profielvakken verplicht

Profielvakken verplicht



biologie



wiskunde B



scheikunde



natuurkunde



scheikunde

EN
Kies 1 vak uit
o

wiskunde A

o

wiskunde B

Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit

o

aardrijkskunde

o

biologie

o

natuurkunde

o

onderzoek & ontwerpen

o

onderzoek & ontwerpen

Vrij keuzevak

Vrij keuzevak

Kies minimaal 1 vak en maximaal 2 vakken

Kies minimaal 1 vak en maximaal 2 vakken

uit het vrije deel. Je kunt alleen vakken

uit het vrije deel. Je kunt alleen vakken

kiezen, indien niet al een vak uit het cluster*

kiezen, indien niet al een vak uit het cluster*

gekozen is.

gekozen is.

o

………

o

………

o

………

o

………

Clusters


geschiedenis/scheikunde



aardrijkskunde/natuurkunde/kunstdrama/kunstdans



wiskunde A/Wiskunde B (B, alleen met positief advies)



economie/biologie



Duits/Frans



bedrijfseconomie/maatschappijwetenschappen/onderzoek & ontwerpen

Let op:


Bij keuze voor biologie, wordt scheikunde aangeraden



Bij keuze voor natuurkunde, wordt wiskunde B aangeraden

