
Profielkeuze

Informatie
HAVO-traject klas 11 en 12 voor 

leerlingen uit 10 havo
(versie 4/3/2019)





Reeds gemaakte keuzes

• Frans of Duits 
• Wiskunde A of B
• Economie of biologie 

– wil je economie in klas 11? 
Dan moet je nu al economie volgen

– Voor bio geldt dit niet

• Natuurkunde (alleen als je natuurkunde volgt kun je NT kiezen)

• In klas 9: scheikunde vanaf januari

Deze keuzes hebben invloed op je mogelijkheden voor 
klas 11



Vier Profielen

 Cultuur en Maatschappij

 Economie en Maatschappij

 Natuur en Gezondheid

 Natuur en Techniek
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Opbouw van de 
vakkenpakketten

• Vrijeschoolprogramma
– Voor iedere bovenbouw leerling verplicht

• Gemeenschappelijk deel 
– Voor iedere bovenbouw leerling verplicht

• Profieldeel 
– CM, EM, NG, NT

• Profielkeuzevak
– Vrije (verplichte) keuze uit beperkt aantal vakken

• Keuze examenvak 
– Vrije (verplichte) keuze uit diverse vakken om te verdiepen of 

verbreden
– Kies alleen een vak uit de kolom van jouw profiel op het 

keuzeformulier. 



Gemeenschappelijk deel
havo en vwo

Verplicht voor iedere leerling:

 Nederlands

 Engels

 Lichamelijk Opvoeding 

 Maatschappijleer

 Culturele Kunstzinnige Vorming 

 Algemene Natuur Wetenschappen



• Interessegebieden:

– Communicatie

– Taal en cultuur

– Kunst en cultuur

– Geschiedenis, internationale betrekkingen, politiek

– Pedagogiek, psychologie, sociologie

– Religie, filosofie, ethiek

Cultuur en Maatschappij



CM

• Profielkeuzevakken
– Frans of Duits
– Kunstvak: Beeldend, dans, drama of muziek
– Geschiedenis
– Economie of aardrijkskunde

• Verplicht vrije keuzevak
– Wiskunde A of B, 
– Economie (mag alleen i.c.m. wiskunde), 
– Aardrijkskunde 
– een extra kunstvak (2e kunstvak is altijd beeldend)
– (biologie; alleen als extra keuzevak i.c.m. wiskunde)



Economie en Maatschappij

• Interessegebieden:

– Aarde, milieu

– Educatie

– Mens en gedrag

– Recht en bestuur

– Management

– Geschiedenis, internationale betrekkingen, polititiek



EM

• Profiel(keuze)vakken
– Wiskunde A of B

– Geschiedenis

– Economie

– Aardrijkskunde, Frans of Duits

• Verplicht vrije keuzevak
– Aardrijkskunde

– een kunstvak (beeldend, dans, drama, muziek)

– (biologie; alleen als extra keuzevak)



Natuur en Gezondheid

• Interessegebieden:
– Aarde, milieu (biomedische wetenschappen)
– Informatietechnologie (ICT)
– Natuur (natuurbeheer)
– Mens, dier en gezondheid ( dier/geneeskunde) 



NG

• Profielkeuzevakken
– Wiskunde A of B

– Biologie

– Scheikunde

– Aardrijkskunde

• Verplicht vrije keuzevak
– Frans of Duits

– Economie

– een kunstvak (beeldend, dans, drama, muziek)



Natuur en Techniek

• Interessegebieden:

– Onderzoeken/laboratorium/chemie

– ICT

– Machines, elektronica, techniek, voertuigen

– Architectuur / bouwkunde

– Landbouw

– Milieubescherming 



NT

• Profielkeuzevakken
– Wiskunde B

– Natuurkunde

– Scheikunde

– Biologie

• Verplicht vrije keuzevak
– Frans of Duits

– Economie

– een kunstvak (beeldend, dans, drama, muziek)



Welke invloed heeft mijn 
keuze?

• Je profielkeuze en niveau is niet alles 
bepalend….toch is het belangrijk goed te kijken 
wat je wilt. De juiste afslag is belangrijk. 

• Voor opleidingen in het HBO/WO gelden er 
vooropleidingseisen…. De decaan heeft een 
boekje met een overzicht.

• Heb je vragen over de aansluiting met het 
HBO/WO?  Stel ze aan Wouter Modderkolk, 
decaan havo/vwo: w.modderkolk@svszeist.nl
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Proces

Wat Wanneer Wie

Voorlopige keuze 
doorgeven en 
voorlichting

maart decaan

Gesprek over 
voorlopige keuze

maart decaan

Definitieve keuze 
doorgeven

april Studiebegeleider

Besluit toelating Eind juni Leraren-
vergadering



Wie helpt mij?

Keuze coördinatie klas 10

• Wouter Modderkolk
w.modderkolk@svszeist.nl

Coördinatie Mavo

• Anna-Birthe Hardewijn
a.hardewijn@svszeist.nl

• Gert-Jan Vonk
g.vonk@svszeist.nl

Decaan havo/vwo
• Wouter Modderkolk

w.modderkolk@svszeist.nl

Mentor

Studiebegeleider
Monique Ricken (plv.)
m.ricken@svszeist.nl
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