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Activiteiten voor 4 vwo 

• November: voorlichting aan leerlingen en ouders 

• Januari: voorlopige advisering door docenten

• Februari: voorlopige profielkeuze (7 februari Radboud Try-out) 

• Maart: gesprek met decaan 

• April: definitieve advisering door docenten

• Mei: definitieve profielkeuze



De vier profielen

Natuur en techniek N&T

Natuur en gezondheid N&G

Economie en maatschappij E&M

Cultuur en maatschappij C&M



Welke vakken?

1. Gemeenschappelijke vakken

2. Profielvakken

3. Vakken in het vrije deel

• Totale studielast 4800 klokuren

• Dit is 40 klokuren per week

• School: 25 klokuren

• Thuis: 15 klokuren



Het gemeenschappelijke deel Atheneum

• Nederlands ne 480

• culturele en kunstzinnige vorming ckv 160

• maatschappijleer ma 120

• rekenen re

• levensbeschouwing lb 160

• lichamelijke opvoeding lo 160

• Engels of Cambridge en of enc 400

• Duits of Frans du of fa 480

• profielwerkstuk pws 80

• loopbaanoriëntatie en -begeleiding lob 40



Het gemeenschappelijke deel Gymnasium

• Nederlands ne 480

• maatschappijleer ma 120

• rekenen re

• levensbeschouwing lb 160

• lichamelijke opvoeding lo 160

• Engels of Cambridge en of enc 400

• Latijn of Grieks (+ kcv) la of gr 760

• profielwerkstuk pws 80

• loopbaanoriëntatie en -begeleiding lob 40



Profiel natuur en techniek

• wiskunde b wb 600

• natuurkunde na 480

• scheikunde sk 440

Eén vak kiezen uit:

• biologie bi 480 

• informatica if 440

• wiskunde d wd 440



Profiel natuur en gezondheid

• wiskunde a wa 520

• scheikunde sk 440

• biologie bi 480

Eén vak kiezen uit:

• natuurkunde na 480 

• aardrijkskunde ak 440



Profiel economie en maatschappij

• economie ec 480

• geschiedenis gs 440

• wiskunde a wa 520

of wiskunde b wb 600

Eén vak kiezen uit:

• aardrijkskunde ak 440

• bedrijfseconomie be 440



Profiel cultuur en maatschappij

• geschiedenis gs 480

• wiskunde a wa 520

of wiskunde c wc 480

Eén vak kiezen uit:

• aardrijkskunde ak 440

• maatschappijwetenschappen mw 440

Eén vak kiezen uit:

• Duits of Frans du of fa 480

• muziek mu 480

• tekenen te 480



Vakken in het vrije deel

Naast de genoemde gemeenschappelijke vakken en de 

profielvakken moet de leerling nog één vak kiezen uit:

• aardrijkskunde

• biologie

• Duits (EM, CM)

• economie

• Frans (EM, CM)

• Grieks

• geschiedenis

• informatica (NT, NG, EM)

• Latijn

• muziek

• maatschappijwetenschappen

• natuurkunde (EM)

• tekenen

• wiskunde D (NT, EM)



Informatie over nieuwe keuzevakken

Tijdens een speciale voorlichtingsles:

• informatica

• bedrijfseconomie

• maatschappijwetenschappen

• wiskunde d

Website decanenpagina 

https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen/loopbaanbegeleiding-havo-en-vwo


Gevolgen voor 5 en 6 vwo

• De vakken wb, sk, na, fa, du kunnen alleen in 5 vwo worden 

gekozen als de leerling deze in 4 vwo heeft gehad

• De vakken wa, ec, bi, mu, te, ak, gs kunnen in 5 vwo worden 

gekozen, ook al heeft de leerling deze in 4 vwo niet gehad

→ De leerling moet dan wel de stof inhalen



Gevolgen voor vervolgopleidingen

Sectoren 

• Aarde en Milieu

• Economie en Bedrijf 

• Exact en Informatica

• Gedrag en Maatschappij

• Gezondheid 

Website decanenpagina 

• Interdisciplinair 

• Kunst en Cultuur

• Onderwijs en Opvoeding

• Recht en Bestuur

• Taal en Communicatie 

• Techniek

https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen/loopbaanbegeleiding-havo-en-vwo


Enkele tips

1. Kies geen vak op voorkeur (of juist niet) voor bepaalde 

docenten

2. Kies op grond van capaciteiten

3. Kies op grond van toekomstverlangens

4. Kies op grond van adviezen



Vragen?




