
Toelichting profielkeuzeformulier havo 

 

Inleiding 

In de bovenbouw bestaat je vakkenpakket uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel met vier profielvakken 

en vrij deel met één keuzevak.  

Je kunt kiezen uit vier profielen: cultuur en maatschappij (CM), economie en maatschappij (EM), natuur en 

gezondheid (NG) en natuur en techniek (NT). Bij elk profiel horen in totaal vier vakken. Afhankelijk van het door jou 

gekozen profiel, zijn dat drie of twee verplichte vakken en moet je aanvullend één of twee vakken kiezen. Tenslotte 

kies je een keuzevak. 

 

Het gemeenschappelijk deel 

Je hebt in de bovenbouw de volgende verplichte vakken: Nederlands (ne), Engels (en), maatschappijleer (ma), 

lichamelijke oefening (lo), culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en godsdienst (gd). Ook het profielwerkstuk 

(pws), de mentorlessen (men), loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob) en de excursie (exc) in de vierde klas horen 

bij het gemeenschappelijk deel. 

 

Het profieldeel 

Je maakt een keuze voor één van de vier profielen. Kruis één hokje aan.   

• Als je het profiel CM gekozen hebt, moet je binnen je profiel nog twee keuzes maken. In totaal heb je vier 

profielvakken. 

• In het profiel EM moet je een keuze maken tussen aardrijkskunde, bedrijfseconomie (be), Frans, Duits of 

Spaans. 

• In het profiel NG moet je kiezen tussen wiskunde A of wiskunde B èn tussen aardrijkskunde of natuurkunde. 

• In het profiel NT moet je kiezen tussen nlt (natuur, leven en technologie) of biologie. 

 

Het vrije deel 

Je kiest één keuzevak uit het rijtje dat onder het door jou gekozen profiel staat. Hier staan vakken genoemd die je 

ook in het profielkeuzedeel had kunnen kiezen, maar ook vakken waarmee je je totale pakket kunt verbreden. Kies 

een vak dat je nog niet in je profieldeel hebt gekozen (bsm staat voor ‘bewegen, sport en maatschappij’). 

 

Verschillen tussen locaties 

Leerlingen uit Leiden die in de onderbouw TTO (tweetalig onderwijs) hebben gevolgd kunnen kiezen voor IB 

(International Baccalaureate). Leerlingen uit Leiderdorp kunnen geen Frans kiezen. En leerlingen uit Rijnsburg 

kunnen geen Spaans kiezen. Leerlingen afkomstig van een andere school kunnen geen vak kiezen, dat ze in de 

onderbouw niet hebben gevolgd. 

 

Let op de kleine lettertjes: 

Als te weinig leerlingen voor één bepaald vak kiezen, waardoor de groep voor dat vak onverantwoord klein wordt, 

behoudt de school het recht voor deze keuze te blokkeren. In dat geval moet je in overleg met de decaan een 

ander vak kiezen. 

Als je een keuze maakt voor de vakken beeldende vormgeving, drama of muziek hoort daar altijd het vak  ‘kunst-

algemeen’ (kua) bij. 

 

Wiskunde B 

Het vakadvies voor wiskunde B is weliswaar niet bindend, maar wel zwaar wegend. Veel leerlingen die tegen een 

negatief advies in wiskunde B kiezen, ondervinden grote problemen van hun keuze.  

 
Drama 
Bij drama verplaats je je in allerlei andere mensen en situaties, vaak heel anders dan je misschien gewend bent. 
Als je voor drama kiest wordt van je verwacht dat je ook bereid bent dat te doen, zowel tijdens oefeningen en 
repetities als bij presentaties.” 
 

Extra vak 

Als je na je havo-examen door wil stromen naar het vwo, is het meestal verstandig in overleg met de decaan een 

extra vak te kiezen. Dat vak wordt overigens niet ingeroosterd.  

 

Tenslotte is het handig om voor jezelf een kopie te maken van het door jou ingevulde keuzeformulier. 


