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Profielkeuze

Kennis over
jezelf

Externe
informatie

• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?
•
•
•
•

Welke profielen?
Welke vervolgopleidingen?
Toelatingseisen?
Wat voor werk?

2 stromen, 4 profielen
N-stroom
Natuur &
Techniek
(N&T)

Natuur &
Gezondheid
(N&G)

M-stroom
Economie &
Maatschappij
(E&M)

Cultuur &
Maatschappij
(C&M)

Roosterlijnen 4 VWO

2017-2018

N-stroom

M-stroom

Gemeenschappelijk deel en gemeenschappelijk schoolaanbod
1

Nederlands, Engels, maatschappijleer, LO, CKV, mentorles, begeleiding, werkveldstage
2e moderne vreemde taal

2

Frans of Duits
Verplichte vakken in de stroom

3

wiskunde A of B

wiskunde A of B

4

natuurkunde

economie

5

scheikunde

geschiedenis

6

biologie

tekenen
Uit de volgende 3 lijnen moeten 2 vakken gekozen worden, per lijn max. 1:

7

geschiedenis / economie / filosofie / tekenen

8

NLT (natuur, leven en technologie) / wiskunde D / informatica / muziek

9

Latijn / Grieks / Duits / Frans

Criteria bij stroomkeuze
M-stroom:
• geen onvoldoendes in het te kiezen profieldeel
OF
• een positief advies van de vakdocenten

N-stroom:
• meer dan 21 punten voor NA, WI en SK
OF
• tussen de 20 en 21 punten voor NA, WI en SK
EN een positief advies van alle vakdocenten

4 profielen
•
•
•
•

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

5 VWO 2018-2019
N&T

N&G

E&M

C&M

Gemeenschappelijk deel + gemeenschappelijk schoolaanbod
1

Nederlands, Engels, LO, levensbeschouwing, maatschappelijke stage, mentorles, begeleiding
2e moderne vreemde taal

2

Frans / Duits *
Als gymnasium wordt gevolgd, mag in 5V de 2e mvt worden vervangen door een klassieke taal
Dyslecten mogen de 2e mvt vervangen door aardrijkskunde

wiskunde
3

wiskunde B

wiskunde A of B

wiskunde A of B

wiskunde A of C

Profielvakken, profielkeuzevakken en keuze examenvakken
4

natuurkunde

biologie

economie

5

scheikunde

scheikunde

geschiedenis

6

informatica OF

natuurkunde OF

Frans OF

maatschappijwet. OF

biologie OF

NLT OF

Duits OF

economie OF

NLT OF

aardrijkskunde

aardrijkskunde OF

wiskunde D

geschiedenis
5

M&O OF

mod. vreemde of
klassieke taal OF
kunstvak OF

maatschappijwetenschappen

filosofie

keuze examenvak

6

aardrijkskunde OF

Roosterlijnen 5 VWO 2018 – 2019
N&T

N&G

E&M

C&M

Gemeenschappelijk deel
1

Nederlands, Engels, LO, levensbeschouwing (5V), maatschappelijke stage (4V/5V), mentorles
2e MVT

2

Frans / Duits / Grieks
Wiskunde

3

wiskunde A / wiskunde B / wiskunde C
Profielvakken, profielkeuzevakken en keuze examenvakken

4

scheikunde

geschiedenis

5

natuurkunde

economie / tekenen / muziek

6

biologie / M&O / MAW

7

geschiedenis / economie / filosofie / informatica / NLT / wiskunde D

8

Latijn / Frans / Duits / aardrijkskunde

Criteria bij profielkeuze
E&M / C&M:
•

geen onvoldoendes in het te kiezen profieldeel

• OF een positief advies van de vakdocenten

N&T:
•

18 of meer punten voor NA, WI en SK

EN een positief advies van alle vakdocenten
Leerlingen die niet voldoen aan deze criteria worden verwezen naar
een N&G profiel, al dan niet met AK i.p.v. NA en WI A i.p.v. WI B

Criteria bij profielkeuze
N&G:
•

18 of meer punten voor BI, WI en SK

EN een positief advies van alle vakdocenten

Voor leerlingen die niet voldoen aan deze criteria wordt onderzocht of
een overstap naar een E&M of C&M-profiel tot de mogelijkheden
behoort.

Aansluiting
vervolgopleidingen
www.profielkeuze.qompas.nl→
informatie zoeken→
studies

oktober

10 okt

profielvoorlichting ouders 3V

30 okt – 2 nov

profielvoorlichting lln en start profielkeuzemethode

9 nov
20 nov
24 nov
27 nov ‐ 1 dec
december 12 & 13 dec
januari
8 ‐ 19 jan
hele maand feb
12 maart
12 ‐ 23 mrt
26 ‐ 31 mrt
5 apr
17 & 18 apr

juli

16 juli

inloopavond profielkeuze voor ouders / mentorouderavond
Profielkeuzedag
Beroependag
WIE WIL?
profielkeuzezelfadvies 1
rapportvergadering 1 klas 3
keuzeles door decanen
profielkeuzegesprekken decanen op verzoek ouders, lln en/of
mentor
proeflessen nieuwe profielvakken
profielkeuzezelfadvies 2
profielkeuze in Zermelo door lln in de les
deadline profielkeuze
rapportvergadering 2 klas 3
exacte aanlegtest
gesprekken mentor of decaan bij negatief advies profielkeuze
rapportvergadering 3 klas 3

Vragen?
9 november 2017
marieke.devries@fonsvitae.nl
020 – 571 24 10
ma – di - do

