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Beste leerling, 
 
 
Je zit nu in de derde klas en je krijgt les in veel verschillende vakken. Als je overgaat 
naar de vierde klas van het vwo moet je kiezen uit een aantal vakken. Dat betekent 
dat je een keuze moet maken. Je hebt al vaker in je leven moeten kiezen en dat zal 
nog heel wat keren gebeuren. 
 
Welke vakken je moet kiezen is moeilijker dan het lijkt. Een juiste keuze is van groot 
belang voor je toekomst. Je zult daarom moeten onderzoeken wat de gevolgen van 
je keuze zijn.  
 
In Nederland oefenen ongeveer 9 miljoen mensen een beroep uit. Vrouwen én 
mannen zijn vrij in hun beroepskeuze. Een beroep moet je leren en daarvoor zijn heel 
veel verschillende scholen in ons land. Na het behalen van je vwo-diploma is de kans 
groot dat je een universitaire opleiding gaat volgen.  
 
De komende periode werken we in dit boekje. Op 9 maart 2023 moet je een 
definitieve vakkenpakketkeuze maken voor vwo 4. Dit boekje en je coach helpen je 
bij het maken van deze keuze. Wanneer je het erg lastig vindt om een keuze te 
maken, is er naast je coach ook nog je LOB-coördinator. De LOB-coördinator is 
mevrouw Van Vugt. 
 
Belangrijke data! 
 
December en januari: voorlichting door je coach 
2 februari 2023: voorlichtingsavond profielkeuzes 
8 februari 2023: inleveren voorlopige profielkeuze (via de opdracht in Intergrip en 
via Google Forms)  
9 maart 2023: inleveren definitieve profielkeuze (via Zermelo) 
 
 
 
Veel plezier en succes met het lezen en uitwerken van de opdrachten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevrouw J.F. van Vugt-Roose 
LOB-coördinator havo/vwo 
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1.Profielen 
 
In vwo 3 krijg je les in veel verschillende vakken. Je gaat in vwo 4 niet in al deze 
vakken examen doen. De keuze voor een eindexamenpakket maak je dit 
schooljaar al! Dit doe je door te kiezen voor een profiel: een vakkenpakket. 

De profielkeuze bepaalt  dus welke vakken jij in de bovenbouw krijgt en welke juist 
niet. Met de profielkeuze wordt er dus een keuze gemaakt uit verschillende 
vakkenpakketten. Het is belangrijk om een goede profielkeuze te maken omdat 
het vakkenpakket dat je kiest de basis moet vormen voor de vervolgopleiding die 
je leuk en interessant vindt. Je kiest met het profiel dus een richting waarin je wilt 
gaan studeren. 

Je moet dus goed beseffen dat de keuze in maart van dit schooljaar al van groot 
belang is! 
 
Welke profielen zijn er? 
 
Er zijn vier profielen: 
-Cultuur en Maatschappij  (C&M) 
-Economie en Maatschappij (E&M) 
-Natuur en Gezondheid  (N&G) 
-Natuur en Techniek   (N&T) 
 
Elk profiel bestaat uit: 
 
Gemeenschappelijk deel. Dit zijn vakken die verplicht zijn voor elke leerling: 

o Nederlands 
o Engels 
o Maatschappijleer (alleen in de 4e klas) 
o Lichamelijke Opvoeding (geen examenvak) 
o Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV, alleen in de 4e klas) 
o Frans of Duits*1 

 
Verplichte vakken binnen het profiel: vakken die verplicht bij het profiel horen. 
 
Keuzevakken binnen het profiel: vakken die alleen binnen het door jou 
           gekozen profiel te kiezen zijn. Hier kies je er één van. 
 
Vrije keuzevakken: vakken die je buiten het profiel om kunt kiezen, onafhankelijk 
van jouw profielkeuze. Hier kies je er één van. 
 
Op de volgende bladzijdes volgt een kort overzicht van alle profielen. 

                                                           
1 In het gemeenschappelijke deel maak je dus al de keus voor Frans of Duits. Je kunt niet 
beide talen kiezen. 
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Cultuur en Maatschappij 
 
Dit profiel is gericht op taal, kunst, maatschappelijke vakken en rechten. Je 
ontwikkelt je sociale kanten en je creativiteit.  
Kernwoorden bij dit profiel zijn: sociaal, maatschappelijk, artistiek, communicatie. 
Studierichtingen kunnen zijn: 
 Beeldende kunst en vormgeving 
 Journalistiek 
 Toerisme 
 Sociaal maatschappelijke opleidingen 
 Pedagogiek 
 Rechten 
 Onderwijs 
 Communicatie 

 
Naast de gemeenschappelijke vakken bestaat het verplichte profieldeel uit: 
• Geschiedenis 
• Wiskunde A of Wiskunde C 
• Kunst-Muziek (kumu) of Kunst-Beeldende Vorming (kubv) 
 
Uit de profielkeuzevakken kies je een van deze beide vakken: 
• Aardrijkskunde 
• Economie 
 
Tot slot kies je nog een vak uit de vrije keuze:  
• Economie   
• Aardrijkskunde  
• Wiskunde A  
• Informatica  
 
Let op: je mag een vak maar één keer kiezen. Als je bv. een vak al bij de profiel 
keuzevakken kiest, dan kun je dat vak bij de vrije keuze niet nog een keer kiezen. 
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Economie en Maatschappij 
 
Met dit profiel ben je op weg om later iets te doen in het zakenleven. Je bent gericht 
op de financiële kant van de maatschappij.  
Kernwoorden bij dit profiel zijn: rekenen, onderzoeken, management. 
Studierichtingen kunnen zijn: 
 Accountancy 
 Toerisme 
 Hotelmanagement 
 Marketingmanager 
 Communicatie    
 Rechten 
 Onderwijs 
 
Naast de gemeenschappelijke vakken bestaat het profieldeel uit: 
• Geschiedenis 
• Wiskunde A of Wiskunde B 
• Economie 
 
Uit de profielkeuzevakken kies je een van deze beide vakken: 
• Aardrijkskunde 
• Bedrijfseconomie 
 
Tot slot kies je nog een vak uit de 
vrije keuze:  
• Bedrijfseconomie  
• Aardrijkskunde  
• Kunst-Muziek 
• Kunst-Beeldende Vorming  
• Informatica 
 
 
 
 
 
 
Let op: je mag een vak maar één keer kiezen. Als je bv. een vak al bij de profiel 
keuzevakken kiest, dan kun je dat vak bij de vrije keuze niet nog een keer kiezen. 
 
Let op – 2: Kumu en Kubv mag je niet kiezen als je bedrijfseconomie bij je profiel 
keuzevakken hebt gekozen. 
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Natuur en Gezondheid 
 
Met dit profiel liggen de medische en biologische wereld voor je open.  
Kernwoorden: gezondheidszorg, biologie, milieu. 
Studierichtingen kunnen zijn: 
 Gezondheidszorg 
 Laboratoriumonderwijs 
 Milieukunde 
 Land- en tuinbouw 
 Biologie 
 
Naast de gemeenschappelijke vakken bestaat het profieldeel uit: 
• Scheikunde 
• Wiskunde A of Wiskunde B 
• Biologie 
 
De keuzevakken binnen dit profiel: 
• Natuurkunde 
• Aardrijkskunde 

 
Tot slot kies je nog een vak uit de vrije keuze:  
• Bedrijfseconomie  
• Informatica 
• Kunst-Muziek 
• Kunst-Beeldende Vorming  
 
Let op: je mag een vak maar één keer kiezen. Als je bv. een vak al bij de profiel 
keuzevakken kiest, dan kun je dat vak bij de vrije keuze niet nog een keer kiezen. 
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Natuur en Techniek 
 
Natuur en Techniek is een exact profiel waarbij je straks onder meer in de 
technische sector terecht kunt komen.  
Kernwoorden bij dit profiel zijn: techniek, bouwen, ontwerpen, wiskunde. 
Studierichtingen kunnen zijn: 
 (Werktuig)bouwkunde 
 Gezondheidszorg 
 Chemische technologie 
 Civiele techniek,  elektrotechniek 
 Luchtvaart 
 Wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
 Defensie 
 
Naast de gemeenschappelijke vakken bestaat het profieldeel uit: 
• Scheikunde 
• Wiskunde B 
• Natuurkunde 
 
Uit de profielkeuzevakken kies je een van deze beide vakken: 

• Informatica 
• Biologie 

 
Tot slot kies je nog een vak uit de vrije keuze:  
• Bedrijfseconomie 
• Kunst-Beeldende vorming 
• Kunst-Muziek 
• Biologie  
• Informatica  
 
 
Let op: je mag een vak maar één keer kiezen. Als 
je een vak al bij de profiel keuzevakken kiest, dan 
kun je die niet bij de vrije keuze nog een keer kiezen. 
 
Let op – 2: Informatica mag je niet kiezen als je informatica bij je profiel 
keuzevakken hebt gekozen. 
 
Opdracht 1: eerste keus 
 
Welk profiel spreekt jou op dit moment het meeste aan? ……. 

Licht je keuze toe ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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2. Hoe maak je een keuze? 
 
Opdracht 2: hoe kies ik? 
Om tot een juiste keuze te komen moet je eerlijk tegenover jezelf zijn. 
Welke van de volgende keuzes vind jij juist of onjuist? 
 
Omcirkel het juiste antwoord. 
 
A.  Marianne kiest voor Duits, omdat haar beste vriendin dat ook doet. 
            
     Juist / Onjuist 
 
B. Wim kiest voor biologie, omdat hij grote bewondering heeft voor zijn 
 biologieleraar.        
    Juist / Onjuist 
 
C.  Farida kiest voor tekenen, omdat zij denkt dat zij dan niets hoeft te leren. 

            
    Juist / Onjuist 

  
D. Patrick kiest voor natuurkunde, omdat zijn broer, vader en opa ook 
 natuurkunde op school hadden gekozen.     

           
   Juist / Onjuist 

 
 
Hoe vaak heb je onjuist omcirkeld? Minder dan vier keer? Denk nog eens goed na. 
 
Bespreek met je buurman of buurvrouw wat jullie wel juiste keuzes vinden en zeg 
erbij waarom. Noteer wat jullie hebben bedacht hieronder.    
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Voordat je een profielkeuze maakt is het goed om je te verdiepen in jezelf. In 
dit hoofdstuk kijk je naar: 
• Wat vind ik leuk? 
• Waar ben ik goed in? 
• Welk(e) beroep(en) past bij mij? 
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Wat vind ik leuk? 
 
Het zou fijn zijn wanneer je later een beroep uitoefent dat bij je past. Hiervoor moet 
je dus goed weten wat je nu precies leuk vindt. 
 
Opdracht 3: wat vind ik leuk 
Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Maak een top-3. 

1) …………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………….. 

 
Wat zijn belangrijke eigenschappen die je moet hebben om bovenstaande activiteiten 
uit te kunnen voeren? 
Bijv. als je graag voetbalt is het belangrijk dat je kunt samenwerken. 
 
Noteer voor elke activiteit een belangrijke eigenschap. Licht deze toe. 

1) …………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………….. 

 

Maak de persoonlijkheidstest op de volgende internetpagina:  

https://www.jobpersonality.com/big-five-persoonlijkheidstest 

Lees de tekst bij de uitkomsten van jouw persoonlijkheidseigenschappen goed door. 

Omcirkel je juiste antwoorden en geef aan welke beroepen daarbij passen: 

Ik ben: Mogelijke beroepen: 

Introvert / extravert 

 

 

Competitief / vriendelijk 

 

 

Sneller bezorgd / emotioneel stabiel 

 

 

Spontaan / ordelijk 

 

 

Traditioneel / open 

 

 

 

https://www.jobpersonality.com/big-five-persoonlijkheidstest
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Waar ben ik goed in? 
 
Bij LOB spreken we vaak over competenties. Een competentie betekent dat je iets 
kunt: je bent ergens goed in. Het kan zijn dat je geboren bent met een bepaald talent, 
dat je iets goed kunt omdat je zo opgevoed bent óf omdat je er zelf veel tijd en moeite 
in hebt gestoken. Een combinatie hiervan is natuurlijk ook mogelijk. 
Je kunt bijvoorbeeld denken aan iemand die erg goed is in piano spelen: wellicht ben 
je geboren met een gevoel voor klank en melodie, óf wordt er thuis veel piano 
gespeeld óf je hebt het jezelf aangeleerd met de hulp van YouTube. 
 
Opdracht 4: waar ben ik goed in 
 
Noteer een activiteit of kenmerk waar jij héél erg goed in bent.  

………………………………………………………………………………………………

Waarom ben jij hier heel erg goed in? 

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………... 

Maak de competentietest op de volgende internetpagina: 

https://www.jobpersonality.com/competentietest 

 

Noteer jouw score bij de competenties en geef aan of je deze competentie bij jou 

vindt passen. Waarom wel/niet? 

Competentie Score Past de competentie bij jou? 
Klantgericht   

Samenwerken   

Zelfredzaam   

Analytisch   

Gedreven   

Creatief   

 

Kijk naar de drie competenties met de hoogste scores. Welke beroepen passen 

volgens jou het beste bij deze competenties? Noem drie beroepen: 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

  

https://www.jobpersonality.com/competentietest
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Welk beroep past bij mij? Welke beroepen passen bij mij? 
 
Opdracht 5: beroepen 
 
Als je nu een beroep zou moeten kiezen: waar kies je dan voor? 

……………………………………………………………………………………………… 

Waarom zou je voor dit beroep kiezen? (Bijv. iemand die ik ken heeft dit beroep ook, 
je kunt er veel geld mee verdienen, er is genoeg werk in te vinden, etc. Geef een 
goede uitleg, dus niet “Het lijkt me leuk”.) 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Maak de beroepskeuzetest op de volgende pagina: 
https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest 
 
Sluit de pagina nog niet af: omcirkel de juiste antwoorden: 
 
Ik ben:  Realistisch    Ondernemend 
 
    Artistiek    Conventioneel 
 
    Sociaal    Intellectueel 
 
Bekijk de uitleg per kenmerk: herken jij jezelf in de kenmerken waar jij het hoogst op 
scoorde? Waarom wel/niet? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Klik nu rechtsboven op de Beroepenzoeker. Vul jouw kenmerken in en zoek op 
studiekeuze123.nl. Maak een top-3 van beroepen of studies die bij jou passen. 
 

1. …………………………………. 
 

2. …………………………………. 
 

3. …………………………………. 
  

https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest
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3. Schoolvakken 
Dit schooljaar volg je veel vakken. Op dit moment zijn al die vakken verplicht en 
belangrijk voor de overgang naar vwo 4. We gaan kijken in welke vakken je goed 
bent. We willen ook graag weten waarom je goed bent in een vak. We kijken alleen 
naar de vakken waaruit je kunt kiezen, omdat deze bepalend (kunnen) zijn voor jouw 
profielkeuze. 
 
Opdracht 6: keuzevakken 
 
Het gaat er nu even niet om of je het vak nodig denkt te hebben voor een beroep of 
vervolgopleiding. Als je verwacht dat je voor het vak in de bovenbouw nog steeds 
voldoendes haalt en als je het ook nog een leuk vak vindt, dan is dat mooi 
meegenomen. Kiezen doe je pas hierna. Vul de tabel verder in: 
 

Vak Ja of Nee Motivatie 

Voorbeeld 
 

XY 
 

Voorbeeld 
 

Ja 

Voorbeeld 
Ik haal mooie cijfers, ik kan het goed onthouden, ik vind het 
niet erg om het huiswerk te maken. 

Wi 
 

  

Fa 
 

  

Du 
 

 
 

 

Gs 
 

  

Ak 
 

  

Na 
 

  

Sck 
 

  

Eco 
 

  

Bio 
 

  

BV 
 

  

Mu 
(niet in de 
3e, maar 
wel in bk 
en klas 2) 
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Nieuwe vakken 
 
Naast de bekende vakken zijn er ook enkele nieuwe vakken die je kunt kiezen in de 
bovenbouw. Of vakken die je wel al kent, maar die dan in de bovenbouw net even 
anders zijn. Hieronder volgt een overzicht van deze nieuwe vakken. 
 
 
Bedrijfseconomie 
 
Bedrijfseconomie houdt zich bezig met de financiële, juridische en economische 
zaken die behoren bij een leidinggevende functie binnen een bedrijf. Je moet hierbij 
denken aan het regelen van financiële zaken: salaris, hypotheek, schenken, sparen 
en beleggen, alimentatie en erfenissen.  
Bedrijfseconomie is onmisbaar wanneer je een ondernemer wilt worden.  
 
Let op! Om bedrijfseconomie tot een succes te brengen zijn goede  
rekenvaardigheden erg belangrijk! 
 
 
Informatica 
 
Dit vak bestaat uit o.a. programmeren, kennis van software en websites en bouwen 
van digitale netwerken. Je werkt veel samen tijdens dit vak, logisch kunnen 
nadenken en je moet creativiteit zijn. 
Informatica past in meerdere profielen, elk met hun eigen specialisatie zoals: 
• C&M: digitaliseren van beelden 
• E&M: GIS (geografisch informatiesysteem) 
• N&T: beveiliging tegen virussen 
• N&G: robotica  
 
Dit vak sluit je af met een schoolexamen, dus geen centraal eindexamen. 
 
 
Kumu (Kunst en Muziek) 
 
Dit vak combineert theorie met praktijk, denk hierbij aan: 
• Theorie: 

• Noten e.d. lezen 
• Muziek en cultuur 
• Muziek en geschiedenis 

• Praktijk: 
• Zingen/ muziekinstrument bespelen 
• Componeren  
• Eindpresentatie (praktisch schoolexamen) 

 
Dit vak sluit je af met een praktisch schoolexamen en een schriftelijk eindexamen. 
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Kubv (Kunst en Beeldende Vorming) 
 
Ook dit vak combineert theorie met praktijk: 
• Theorie: 

• Technieken 
• Kunst en cultuur 
• Kunst en geschiedenis 

• Praktijk: 
• Kunstwerken maken 
• Eindtentoonstelling (praktisch schoolexamen) 

 
Dit vak sluit je af met een praktisch schoolexamen en een schriftelijk eindexamen 
kunstgeschiedenis. 
 
 
Wiskunde 
 
In elk profiel is wiskunde verplicht, maar je moet kiezen tussen wiskunde A,B,C of 
D. Het verschil hiertussen is: 
• Wiskunde A: 

• Statistiek (diagrammen, tabellen, formules en kansberekening) 
• Onderzoek uitvoeren (talenstudie of sociale studie) 

• Wiskunde B: 
• Algebra, goniometrische functies, meetkunde, differentialen, functies en 

grafieken. 
• Exacte studies 

• Wiskunde C:  
• Algebra, verbanden 
• Statistiek en kansrekening 
• Ruimtemeetkunde 
• Logisch redeneren 

• Wiskunde D: 
• Verbreding en verdieping op wiskunde B, mag alleen gekozen worden 

als extra vak, naast wiskunde B 
 
Maatschappijleer en CKV 
 
Tot slot zijn de vakken maatschappijleer en CKV (culturele en kunstzinnige vorming) 
voor iedereen in vwo 4 verplicht. Je doet in deze vakken geen eindexamen, maar 
de cijfers tellen mee in het combinatiecijfer wat een onderdeel is van het 
eindexamen. 
 
 
LO 
Het vak LO is ook voor iedereen in de 4e, 5e en 6e klas verplicht. Dit vak sluit je af 
met Sportoriëntatie in vwo 6. Ook in het vak LO doe je geen eindexamen. 
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Opdracht 7: beste, slechtste en leukste vakken 
 
Kijk nog eens naar de tabel bij opdracht 6: 
• Zet een vierkant om de vier vakken waarin je het beste bent.  
• Zet een rondje om de vier vakken waarin je het slechtste bent.  
Als je denkt dat je in alle vakken even goed of even slecht bent, dan moet je toch een 
keuze maken! Denk erom dat je keuze niet alleen afhankelijk hoeft te zijn van het 
cijfer dat je voor een vak krijgt.  
 
 
7a) Mijn beste vakken 
Vul hieronder je vier beste vakken in en schrijf er minstens één reden achter waarom 
die vakken je goed afgaan. Je kunt kiezen uit: 

 
ik het nut ervan inzie 

ik het interessant vind 
ik er hard voor werk 

ik het goed snap 
de leraar/lerares het goed uitlegt 

eigen reden 
 
1………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
2………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
3………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
4………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
7b) Mijn slechtste vakken 
 
Vul hieronder in je vier slechtste vakken en schrijf er minstens één reden achter 
waarom die vakken je slecht afgaan. Je kunt kiezen uit: 
 

ik het niet goed snap 
ik er geen interesse in heb 
ik het nut er niet van inzie 

de leraar/lerares het niet goed uitlegt 
ik er niet hard genoeg voor werk 

eigen reden 
 
1………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
2………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
3………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
4………., omdat ……………………………………………………………………………. 
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7c) Mijn leukste vakken 
 
Vakken die goed gaan vind je meestal leuk en vakken die je leuk vindt gaan meestal 
goed, hoewel dat niet altijd hoeft samen te gaan. Je kunt hieronder ook de nieuwe 
vakken invullen: wellicht weet je nog niet of bijv. Informatica één van jouw beste of 
slechtste vakken zal worden, maar je hebt wellicht wel een idee of je het interessant 
zult vinden. Vul weer minstens één reden in:    
          

ik de leerstof interessant vind 
ik het gezellig in de klas vind 

ik het goed snap 
de leraar/lerares de leerstof leuk brengt 

eigen reden 
 
1………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
2………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
3………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
4………., omdat ……………………………………………………………………………. 
 
 
7d)  Wanneer je kijkt naar jouw beste en leukste vakken, welk profiel past hier dan 
  het beste bij? 

o Cultuur & Maatschappij 
o Economie & Maatschappij 
o Natuur & Gezondheid 
o Natuur & Techniek 

 
Kijk nog even terug naar opdracht 1: heb je nu weer hetzelfde profiel gekozen of 
niet? Waarom? 
 
Ja, dus …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
of 

 
 
Nee, de oorzaak daarvan is dat ………………………………………………………...   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Profielkeuzetest 

 
Je hebt al veel opdrachten gemaakt waarbij je over jezelf moet nadenken. Vragen 
zoals ‘wat vind ik leuk, waar ben ik goed in, welk beroep past bij mij’ heb je jezelf 
gesteld. Je hebt ook al goed nagedacht over de vakken die je nu hebt en over de 
vraag of je die vakken in de bovenbouw nog aankunt. 
 
Opdracht 8: profielkeuzetest 
 
Met al deze informatie in je achterhoofd ga je online een profielkeuzetest maken. 
Deze test geeft op basis van meerkeuzevragen aan welk profiel het beste bij jou 
past. Aan het eind van de test wordt met percentages weergegeven hoe goed het 
profiel bij je past. 
 
Op de volgende internetpagina ga je de test maken: 
https://www.testcentrumgroei.nl/gegevens-voor-test-pkt-gratis-havo-
vwo?id=ff23af1b-eef0-4ad0-b4b7-8928066f282b&bp=1 
 
Kies voor de knop met profielkeuzetest havo-vwo. Vul enkele gegevens in en begin 
met de test.  
 
Schrijf de scores die je gehaald hebt op: 
 
Economie en Maatschappij: ………….. 
 
Cultuur en Maatschappij: ……………... 
 
Natuur en Gezondheid: ……………….. 
 
Natuur en Techniek: …………………… 
 
Het profiel met de hoogste score past volgens deze test het beste bij jou. Kijk nu nog 
eens naar opdracht 1. Daar heb je een voorlopige profielkeuze gemaakt. Komen de 
scores van deze test overeen met jouw voorlopige keuze in opdracht 1?  
 

• Ja, het komt overeen omdat ik  
 
…………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

• Nee, het verschil komt doordat ik  
 
………………………………………………………………………………..……. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….. 

https://www.testcentrumgroei.nl/gegevens-voor-test-pkt-gratis-havo-vwo?id=ff23af1b-eef0-4ad0-b4b7-8928066f282b&bp=1
https://www.testcentrumgroei.nl/gegevens-voor-test-pkt-gratis-havo-vwo?id=ff23af1b-eef0-4ad0-b4b7-8928066f282b&bp=1
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4. Overgang van vwo 3 naar vwo 4 
De overgang van vwo 3 naar vwo 4 wordt beoordeeld op drie gebieden: 

1. Fase 0  kernvakken 
2. Fase 1  alle cijfers 
3. Fase 2  profielvakken 

 
Opdracht 9: Fases 
 
9a) fase 0 en fase 1 
Vul hieronder de meest recente cijfers in. 
Vul daarna in of je tekortpunten en/of bonuspunten voor een bepaald vak hebt 
behaald. De regels hiervoor kun je vinden in de schoolgids op pagina 2  
(https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/afdelingen/atheneum/3-atheneum) 
 
 

Vak: Gemiddelde 
cijfer: 

Aantal 
tekortpunten: 

Aantal 
bonuspunten: 

Nederlands 
 

   

Engels 
 

   

Frans 
 

   

Duits 
 

   

Aardrijskunde 
 

   

Geschiedenis 
 

   

Biologie 
 

   

Economie 
 

   

Wiskunde 
 

   

Natuurkunde 
 

   

Scheikunde   
 

 

Beeldende 
vorming 

 
 

  

LO   
 

 

 
Hoe sta jij er op dit moment voor? 
o Overgang naar vwo 4 
o Bespreekgeval 
o Geen bevordering naar vwo 4 
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Opdracht 9b) fase 2 
 
In fase 2 kijken we naar de profielkeuze. 
 
Gekozen profiel (voorlopige keuze): 

………………………………………………………………………………… 

 
Verplichte en gekozen vakken van jouw profiel: 
 
 Vakken: Cijfer: 
Gemeenschappelijke 
deel 

Nederlands 
 

 

Engels  
 

 (Frans of Duits) 
 

 

Verplichte 
profielvakken 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gekozen profielvak  
 

 

Vak uit vrije keus  
 

 

 
 
• Kijk nogmaals in de schoolgids. Kun je op basis van jouw huidige cijfers het  

gekozen profiel kiezen?                Ja / Nee 

• Indien je antwoord nee is: 

o Kun je het cijfer voor een bepaald vak nog ophalen?           Ja / Nee 

o Kun je dit profiel kiezen door een vak met een ander vak te         Ja / Nee 

verwisselen? 

Indien ja: welk vak?................................................................................ 

o Is het mogelijk om een ander profiel te kiezen?            Ja / Nee 

Indien ja: welk profiel?............................................................................. 
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Let op 
 
LET OP 1 Natuurkunde  
 
Wanneer je natuurkunde wilt opnemen in de profielkeuze dan moet je minstens 
een 6,5 voor Wiskunde staan in de 3e klas. 
Bij een cijfer dat lager is dan 6,5 ben je een bespreekgeval. 
 
LET OP 2 International VECON Business School 
 
Leerlingen kunnen in vwo 4 kiezen voor deze ‘stream’.  Voorwaarde is dat zij 
economie of bedrijfseconomie in het profiel hebben. 
 
De VECON Business School houdt zich bezig met de vraag wat het betekent om 
ondernemer te zijn? Denk hierbij aan: 
• bedenken van een ‘gat in de markt’,  
• de marketing,  
• de boekhouding,  
• ontwerpen van een logo,  
• beheren van een website,  
• houden van een pitch voor echte ondernemers 
• uitgeven van aandelen 
• aandeelhoudersvergaderingen 

 
Meer informatie kun je vinden op de schoolwebsite of je kunt het navragen bij de 
docenten economie. 
 
LET OP 3 Overstap naar havo 
 
• Alleen mogelijk als het ligt aan de capaciteiten 
• Werkhouding moet positief zijn en gedrag goed 
 
Wanneer je overweegt over te stappen naar de havo neem dan contact op met je 
coach om dit te bespreken. 
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Opdracht 10: Bespreek de uitkomsten met één van je ouders of verzorgers  
Stel hen de volgende vragen: 

1) Vind je de uitkomst van de interessetest bij mij passen? JA / NEE 

Waarom wel of niet? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Heb je nog aanvullingen? 
 
………………………………………………………………………………. 

2) Vind je de uitkomst van de competentietest bij mij passen? JA/ NEE 

Waarom wel of niet? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Heb je nog aanvullingen? 
 
………………………………………………………………………………. 

3) Vind je de uitkomst van de beroepskeuzetest bij mij passen?  JA/ NEE 

Waarom wel of niet? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Heb je nog aanvullingen? 
 
………………………………………………………………………………. 

4) Vind je dat het profiel dat ik gekozen hebt bij mij past?   JA/ NEE 

Waarom wel of niet? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Heb je nog aanvullingen? 
 
………………………………………………………………………………. 
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5. Voorlopige profielkeuze 
Opdracht 11: Afronding – uiterlijk 8 februari 
 
Maak de opdracht vakkenpakketkeuze in Intergrip als afronding van deze 
oriëntatie. Je vult uiteindelijk ook een voorlopige keuze in via een google forms. 
Dit is een voorlopige keuze en kan dus nog veranderd worden bij de definitieve 
keuze in maart. 
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