
Profielkeuze 3H/V



Programma

•Bovenbouw

•Wat is een profiel?

•Uitleg per profiel

•Hoe kom je tot 

een keuze?



Bovenbou

w

•Je volgt vakken uit een 

gekozen profiel.

•Het eindexamen programma 

begint.

•Het tempo gaat omhoog.



De profielen:

•Economie en Maatschappij

•Cultuur en Maatschappij

•Natuur en Gezondheid

•Natuur en Techniek



Nieuwe vakken 

Verplicht:

•Culturele en Kunstzinnige Vorming

•Maatschappijleer 

Keuzevakken:

•Bedrijfseconomie

•Natuur, Leven en Techniek

•Kunst Algemeen- Beeldende Vorming



Opbouw van Profielen

•Gemeenschappelijk deel:
Nederlands, Engels, 

Maatschappijleer, Culturele en 

Kunstzinnige Vorming en L.O

vwo: Frans of Duits

•Profieldeel

•Vrije deel



Economie en Maatschappij

Vakken profieldeel
•Wiskunde A of B

•Economie

•Geschiedenis

•Bedrijfseconomie of 

Frans of Duits

Voor als je
•Goed bent met cijfers

•Zakelijk en commercieel 

bent ingesteld

•Graag dingen 

onderzoekt

•Een ondernemend type 

bent



Cultuur en Maatschappij

Vakken profieldeel
•Geschiedenis

•Frans of Duits

•Cultuurvak:

Frans of Duits of 

expressie

•Maatschappij vak:

Aardrijkskunde of 

economie

Voor als je
•Goed bent in talen

•Goed kunt inleven in 

anderen

• Interesse hebt in Kunst 

en Cultuur

•Sociaal betrokken bent

•Wilt werken in de media



Natuur en Gezondheid

Vakken profieldeel
•Wiskunde A of B

•Biologie

•Scheikunde

•NLT of aardrijkskunde of 

natuurkunde

Voor als je
•Goed bent in exacte 

vakken (na/sk/wi)

•Graag mensen 

helpt/verzorgt

•Graag dingen 

onderzoekt

•Graag problemen oplost

• Interesse hebt in 

gezondheidszorg, de 

natuur, sport.



Natuur en Techniek
Vakken profieldeel
•Wiskunde B

•Natuurkunde

•Scheikunde

•NLT of biologie

Voor als je
•Goed bent in rekenen

•Wilt weten hoe iets in 

elkaar zit

• Interesse hebt in 

techniek en milieu

•Graag dingen 

onderzoekt

•Goed bent in exacte 

vakken 



Hoe kom je tot een keuze?

• Interesse (Wat vind je leuk?)

•Mogelijkheden (Waar ben je goed in?)

•Toekomstbeeld

•Pragmatisch zijn, rekening houden met 

vervolg, soms sluit het een het ander uit.

•Gesprekken voeren met: ouders, 

docenten, vrienden, coach, studenten die 

je kent, jezelf



Tijdspad keuzeproces

•Februari 2021 digitale info & oriëntatie 

samen tijdens coachgesprek

• Info over de nieuwe vakken

•Vanaf 15 februari pakketkeuze invullen in 

Zermelo samen met je coach voor het 

eind van de krokusvakantie



Welk vervolg?

•Welk profiel heb ik nodig voor welke 

opleiding?

Kijk op:

www.hva.nl

www.inholland.nl

www.uva.nl

www.vu.nl

•Na de havo -> hbo of vwo (in overleg)

•Na het vwo -> universiteit, hbo

•Met overgang naar 4 havo -> mbo niveau 3/4

http://www.hva.nl/
http://www.inholland.nl/
http://www.uva.nl/
http://www.vu.nl/


Wat is de perfecte keuze?

•Beste keuze op dit moment

•75% gaat iets anders doen dan waar hij/zij toe 

is opgeleid: omscholen, bijscholen, gevraagd 

worden, ergens inrollen, specialiseren*.

*Onderzoek VU



Tot slot

•Kies op: mogelijkheden (waar 

ben je goed in), interesse (wat 

vind je leuk?)

•Houd rekening met: vervolg en 

toekomstbeeld

•Bij vragen kan je terecht bij de 

decanen, coach en/of teamleider.




