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Inleiding 

Beste leerling van 3 vwo en jullie ouder(s)/verzorger(s), 
 
Je zit nu een paar maanden in 3 vwo en nu ga je je al bezighouden met je schoolcarrière na 3 vwo. De 
komende tijd onderzoek je welke vakken je in de bovenbouw wilt houden en welke vakken je wilt laten 
vallen. Soms zal de keuze makkelijk zijn. Een vak waarin je niet goed bent, zal je waarschijnlijk niet 
kiezen. Vaak zal het kiezen van de vakken die je wilt houden lastig zijn. Vandaar dat je deze keuze niet 
meteen volgende week hoeft te maken.  
De zoektocht naar een voor jou passend vakkenpakket doe je zeker niet alleen. Vanuit school 
informeren, begeleiden en adviseren je mentor, je docenten, je klasgenoten en ik je. Vanuit huis word 
je geholpen en geadviseerd door je ouder(s)/verzorger(s), je familie en wellicht je vrienden. Wie wat 
doet lees je hieronder: 
 
Je mentor 
Met je mentor ga je in de mentorlessen en in korte gesprekken praten over de keuze die je gaat maken 
voor je vakkenpakket. In de mentorlessen en ook thuis zal je een aantal opdrachten gaan maken, die 
je vervolgens ook bespreekt met je mentor. Via deze opdrachten en gesprekken kom je erachter wat 
je wel en wat je niet leuk vindt, waar je wel en niet goed in bent. En hopelijk kom je er ook achter in 
welke richting (zoals gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven en techniek) je later wilt gaan studeren 
en werken. 
 
De vakdocenten: 
Zij informeren je over de inhoud van hun vak binnen de les. Maar je kunt ook een aantal nieuwe vakken 
in de bovenbouw kiezen. De docenten van deze vakken zullen je hierover informeren. Rond het tweede 
rapport geven de docenten die je lesgeven een advies of je hun vak wel of niet zou kunnen kiezen in 
de bovenbouw. Zij weten meestal goed waar jouw sterke en jouw zwakke punten liggen. 
 
De decaan 
Na de herfstvakantie kom ik af en toe bij jullie in de mentorles om jullie te begeleiden met het maken 
van de opdrachten en jullie vragen te beantwoorden. Ook buiten deze mentorlessen kun je mij altijd 
e-mailen om een gesprek met mij aan te vragen of om een vraag te stellen. Ik heb ook dit 
informatieboekje samengesteld. In dit boekje vind je informatie over de bovenbouw in het algemeen, 
over de inhoud van de schoolvakken in de bovenbouw en tot slot over de wensen en eisen van het 
vervolgonderwijs (hogeschool of universiteit). Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn dan kun je altijd 
bij mij langs komen voor een uitleg. Ook je ouder(s)/verzorger(s) zijn uiteraard welkom. 
 
Thuis 
Je ouder(s)/verzorger(s), broers en zussen, familie en vrienden zijn ook van grote waarde. Ik raad je 
aan om met hen geregeld over je profielkeuze te gaan praten,. Zij kennen jou het beste en kunnen je 
daardoor goed helpen om de juiste keuze te maken. 
 
Kortom, veel mensen zullen jou de komende tijd op een of andere manier helpen in je zoektocht. Ik 
wens je hier heel veel wijsheid en succes toe! 
 
Vriendelijke groet,  
 
Dennis van Wieringen,  
Decaan VWO  
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H2 – Het profielkeuzetraject op het Fioretti College 
 
Door het jaar heen wordt er op verschillende momenten aandacht besteed aan de voorbereiding op 
de profielkeuze. Belangrijke bijeenkomsten zijn de VWOTOP-uren die door je mentor wordt verzorgd. 
Tijdens deze uren ben je bezig met interessetests, analyses van je sterke en minder sterke kanten en 
de voor- en nabespreking van de andere activiteiten (zie hieronder). De methode die je hiervoor 
gebruikt is de website Fioretti.DeDecaan.net.  Daarnaast is het belangrijk dat je ook regelmatig met je 
ouder(s)en/of verzorger(s), familie en vrienden praat over de keuze die je wilt gaan maken. Jouw 
ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen ook op Fioretti.DeDecaan.net meekijken tijdens jouw zoektocht 
naar het voor jouw geschikte profiel met de daarbij horende vakken. Het profielkeuzetraject ziet er als 
volgt uit: 
 

Week 29 oktober 
 

- Voorlichtingsbijeenkomst door de decaan aan ouders. 
- Introductie  Fioretti.DeDecaan.net  

Week 5 november  -  Introductie Fioretti.DeDecaan.net in Vtopuur 

Donderdag 15 november 2e en 3e uur: voor 
leerlingen 

Korte mondelinge toelichting per vak door vakdocenten, in een 
vakkencarrousel of tijdens een les. Over alle vakken wordt 
voorlichting gegeven over inhoud van en (examen-)eisen aan het 
vak.  

Begin februari Vakdocenten geven leerlingen een positief of negatief advies over 
hun vak. 

Donderdag 21 februari Voorlopige profielkeuze 

  

Donderdag  21 maart Definitieve profielkeuze 

 
Fioretti.DeDecaan.net  
Tijdens de profielkeuze en later de studiekeuze maken we op het Fioretti gebruik van de 
digitale  methode Fioretti.DeDecaan.net. Op deze website maken leerlingen testen, zoeken 
zij informatie en doen ze opdrachten die de rest van hun VWO carrière worden bewaard in 
hun LOB-portfolio. Op deze manier kunnen zij, ouders, mentoren en de decaan alle 
belangrijke informatie in het LOB-traject bekijken en bespreken. Ook ouders kunnen toegang krijgen 
tot dit portfolio door deze aan te vragen via de website. 
 
 
De profielkeuze 
Uiterlijk donderdag  21 maart zal je op school digitaal je definitieve keuze doorgeven. Met de gemaakte 
keuzes gaan de roostermakers aan het werk om het rooster voor volgend jaar te maken. In bijzondere 
gevallen kan na deze datum nog een wijziging aangevraagd worden. De volgende situaties kunnen zich 
dan voordoen:  
 

1. Je zit nog in 3 vwo, het definitieve keuzemoment is geweest, maar toch wil je nog wisselen. Je 
overlegt dit met je mentor en je decaan. Als die akkoord zijn, kun je een wissel aanvragen. 
Zolang het rooster het toelaat en de lesgroep qua aantal leerlingen nog niet vol zit, is een wissel 
mogelijk.  

 
2.  Je zit in 4 vwo en je wilt nog wisselen. Dit is in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Hierbij geldt 

dat de betrokken vakdocenten, je mentor, decaan en teamleider akkoord moeten zijn met de 
gevraagde wissel. Wisselen in 4 vwo betekent altijd het inhalen van lesstof en toetsen. Om 
deze reden is het na de herfstvakantie in de regel niet meer mogelijk om van vak te wisselen. 
Daarnaast is het al dan niet wisselen van vak(ken) ook weer afhankelijk van het rooster en de 
grootte van de reeds bestaande klassen.  

http://www.fioretti.dedecaan.net/
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H3 – Algemene informatie over de Tweede Fase 

De Tweede Fase 
De ‘Tweede Fase’ is sinds 1999 de naam voor het examenprogramma havo en vwo. Het is het vervolg 
op de onderbouw die je in klas 1 tot en met 3 hebt doorlopen. De Tweede Fase gaat in klas 4 VWO van 
start. Een groot deel van de cijfers die in klas 4 t/m klas 6 worden gehaald, tellen mee voor het 
eindexamen. 
 
 
Profielen  
In de derde klas moet iedere leerling een profiel kiezen. In totaal zijn er vier profielen. Er zijn twee 
profielen binnen twee stromen, namelijk:  
 
Maatschappijstroom:  Cultuur & Maatschappij (CM)  
 Economie & Maatschappij (EM)  
 
Natuurstroom:  Natuur & Gezondheid (NG)  
 Natuur & Techniek (NT)  
 
Voor elk profiel geldt dat een aantal vakken verplicht is en dat (afhankelijk van het profiel) een aantal 

vakken gekozen kan worden uit het profielgebonden aanbod.  
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 H4 – De inrichting van de Tweede Fase op het Fioretti College 
In dit hoofdstuk vind je een beschrijving van hoe het Fioretti College vorm geeft aan de vier profielen. 

Aan deze beschrijving is een bijlage (bijlage 1) verbonden waarin de profielkeuzeformulieren te 

vinden zijn. 

4.1 De vakken in het gemeenschappelijk deel 

In het gemeenschappelijk deel bevinden zich de vakken die door alle vwo-leerlingen gevolgd zullen 

worden, ongeacht het profiel dat gekozen wordt. Naast deze vakken behoren het profielwerkstuk en 

loopbaan oriënterende begeleiding (LOB) tot het gemeenschappelijk deel. Als je op het gymnasium 

zit, dien je nog wel een keuze te maken tussen de klassieke talen Latijn of Grieks. Als je op het 

atheneum zit, dien je nog wel een keuze te maken tussen de moderne vreemde talen Duits of Frans. 

 Nederlands  

 Engels 

 O3 

 Maatschappijleer 

 Lichamelijke opvoeding  
 
gymnasium:  
 

 Klassieke taal naar keuze: Latijnse Taal en Cultuur (LTC) of Griekse Taal en Cultuur (GTC)  
 
atheneum:  
 

 Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) 

 Moderne Vreemde Taal naar keuze: Duits of Frans  
 
4.2 De profielvakken 

 

CM EM NG NT 

Wiskunde C/A* Wiskunde A/B** Wiskunde A/B** Wiskunde B 

Geschiedenis Economie Biologie Natuurkunde 

 Geschiedenis Scheikunde Scheikunde 

 
* Wiskunde C en A zijn in 4 vwo nog hetzelfde qua lesstof. Dit betekent dat je in 4 vwo 
wiskunde A volgt. Aan het einde van 4 vwo kies je voor wiskunde C of A.  
** Kies één van deze vakken. 
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4.3 De profielkeuzevakken 

Binnen de profielen dien je ook weer een keuze maken uit het aanbod van de profielkeuzevakken.  

 

CM EM NG NT 

Aardrijkskunde* Aardrijkskunde* Aardrijkskunde* Biologie* 

Maatschappij-

wetenschappen* 

Bedrijfseconomie* Natuurkunde* Wiskunde D* 

Kunst: 

Beeldend** 

   

Kunst: 

Muziek** 

   

Duits**    

Frans**    

* Kies één van deze vakken. 
** Kies één van deze vakken. 
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4.4 De keuze examenvakken 

Ten slotte dien je ook nog één vak kiezen dat een keuze examenvak wordt genoemd. Het keuze 

examenvak maakt een verdere verdieping van het profiel mogelijk. 

CM EM NG NT 

Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Biologie 

Maatschappij-

wetenschappen 

Bedrijfseconomie Natuurkunde Wiskunde D 

Kunst: Beeldend Kunst: Beeldend Informatica Informatica 

Kunst: Muziek Kunst: Muziek Bedrijfseconomie Aardrijkskunde 

Economie Frans Frans* Bedrijfseconomie 

Bedrijfseconomie Duits Duits Frans* 

Frans Maatschappij- 

wetenschappen 

 Duits 

Duits     

* Op het gymnasium kunnen leerlingen met een NG- of een NT-profiel geen Frans kiezen. 

4.5 Beperkingen bij het kiezen 

 Het is niet toegestaan om zowel kunst: beeldend als kunst: muziek te kiezen. 

 Als je een vakkencombinatie kiest die te weinig voorkomt (drie of minder) zal 
aan je worden gevraagd een andere keuze te maken. 

 Als je een vak kiest dat door minder dan 10 leerlingen wordt gekozen, zal je 
worden gevraagd een andere keuze te maken. Dit geldt niet voor de vakken 
Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur . en de Kunstvakken? 

 Als je  een dyslexieverklaring hebt, kun je een vrijstelling krijgen voor Frans of 
Duits. Je kiest dan een tweede keuze examenvak. Indien blijkt dat deze keuze 
in combinatie met je andere vakken niet in te roosteren is, zal je een ander 
vak als tweede keuze examenvak dienen te kiezen. Of jouw unieke 
vakkencombinatie in te roosteren is, wordt pas vlak voor de start van de 
zomervakantie bekend gemaakt door de roostermaker. Je decaan en/of je 
mentor zal dan meteen contact met je opnemen. 

 
Let op:  Het kan dus zijn dat je een vakkencombinatie kiest die om een van bovenstaande redenen 
niet kan. Het is raadzaam om alvast eens na te denken welk vak je eventueel dan zou willen volgen. 
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4.6 Extra vak 

Het kan zijn dat je nog een vak wilt volgen. Dit wordt een extra vak genoemd. Een extra vak wordt 

niet ingeroosterd en dat betekent dat je de gehele lesstof zelfstandig eigen maakt. Je geeft de keuze 

voor een extra vak aan op je profielkeuzeformulier. De secties bepalen hoeveel ruimte er is voor dit 

vak. Je krijgt voor de zomervakantie te horen of je een extra kunt volgen.



 

 

 

 

  

Cultuur & 

Maatschappij 

Economie & 

Maatschappij 

Natuur & 

Gezondheid 

Natuur & 

Techniek 

 Nederlands 

 Engels 

 O3 (Over onderzoeken en ontwerpen) 

 Maatschappijleer 

 Lichamelijke opvoeding 

 Latijnse taal en cultuur* 

 Griekse taal en cultuur* 

Wiskunde A* 
Wiskunde C* 
Geschiedenis 
 
 

Wiskunde A* 
Wiskunde B* 
Economie 
Geschiedenis 
 

Wiskunde A* 
Wiskunde B* 
Biologie 
Scheikunde 
 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 
 
 

Aardrijkskunde* 
MAW* 
Kunst: beeldend** 

Kunst: muziek** 
Duits** 
Frans** 

 

Aardrijkskunde* 
Bedrijfseconomie* 

 
 

Aardrijkskunde* 
Natuurkunde* 

 
 

Biologie* 
Wiskunde D* 

 
 

Aardrijkskunde 
MAW 
Kunst: beeldend 
Kunst: muziek 
Economie 
Bedrijfseconomie 

Frans 
Duits 
 

 

Aardrijkskunde 
MAW 
Kunst: beeldend 
Kunst: muziek 
Bedrijfseconomie 

Frans 
Duits 

 
 

Aardrijkskunde 
Bedrijfseconomie 

Duits 
Natuurkunde 
Informatica 

 
 

Aardrijkskunde 
Bedrijfseconomie 

Duits 
Informatica 
Biologie 
Wiskunde D 

 
 

Gemeenschappelijk deel (* kies 1) 

Profielvakken (* kies 1) 

Profielkeuzevakken (* kies 1, ** kies 1) 

Keuze examenvakken (kies 1) 

Gymnasium 
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Cultuur & 

Maatschappij 

Economie & 

Maatschappij 

Natuur & 

Gezondheid 

Natuur & 

Techniek 

 Nederlands 

 Engels 

 O3 (Over onderzoeken en ontwerpen) 

 Maatschappijleer 

 Lichamelijke opvoeding 

 CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) 

 Duits* 

 Frans* 

Wiskunde A* 
Wiskunde C* 
Geschiedenis 
 
 

Wiskunde A* 
Wiskunde B* 
Economie 
Geschiedenis 
 

Wiskunde A* 
Wiskunde B* 
Biologie 
Scheikunde 
 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 
 
 

Aardrijkskunde* 
MAW* 
Kunst: beeldend** 

Kunst: muziek** 
Duits** 
Frans** 

 

Aardrijkskunde* 
Bedrijfseconomie* 

 
 

Aardrijkskunde* 
Natuurkunde* 

 
 

Biologie* 
Wiskunde D* 

 
 

Aardrijkskunde 
MAW 
Kunst: beeldend 
Kunst: muziek 
Economie 
Bedrijfseconomie 

Frans 
Duits 
 

 

Aardrijkskunde 
MAW 
Kunst: beeldend 
Kunst: muziek 
Bedrijfseconomie 

Frans 
Duits 

 
 

Aardrijkskunde 
Bedrijfseconomie 

Frans 
Duits 
Natuurkunde 
Informatica 

 
 

Aardrijkskunde 
Bedrijfseconomie 

Frans 
Duits 
Informatica 
Biologie 
Wiskunde D 

 
 

Gemeenschappelijk deel (* kies 1) 

Profielvakken (* kies 1) 

Profielkeuzevakken (* kies 1, ** kies 1) 

Keuze examenvakken (kies 1) 

Atheneum 



H5- Profielen: Welke studies horen erbij en wat kun je er mee worden? 

Om je een idee te geven in welke richting je later op kunt, volgt hier per profiel een globaal overzicht 

met betrekking tot eventuele studie- en werkmogelijkheden.  

5.1 Cultuur en Maatschappij (CM) 

Je ontwikkelt je creativiteit en leert dit naar andere mensen over te brengen. Communicatie, talen, 

inlevingsvermogen, praten, luisteren, sociaal, maatschappelijk, artistiek en media zijn de kern-

woorden die horen bij dit profiel. 

Welke studies horen hierbij? 

Dit profiel is zeer geschikt voor opleidingen in de kunstensector. Bij dit profiel passen ook heel goed 

de sociale opleidingen, zoals Maatschappelijk Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook voor 

het onderwijs is dit profiel geschikt. Maar voor sommige studies, zoals leraar in een exact vak, heb je 

een ander profiel of aanvullende vakken nodig. Met dit profiel kun je ook goed terecht in de 

journalistiek, voorlichting en communicatie. 

Wat kan ik met dit profiel worden? 

Op de Hogeschool voor de Kunsten word je opgeleid voor bijvoorbeeld schilder, beeldhouwer, 

modeontwerper, filmer of musicus. Als je een maatschappelijke opleiding hebt gedaan help je als 

maatschappelijk werker mensen die maatschappelijk in nood zijn geraakt. Je praat met ze en helpt met 

het zoeken naar de juiste oplossing voor het probleem. Ook in het onderwijs kun je terecht komen en 

daar werk je met jongeren of (jong)volwassen. Andere beroepen waar je aan kunt denken zijn: 

reclamefotograaf, illustrator, bibliothecaris, cursusontwikkelaar, archeoloog, of historicus. 

5.2 Economie en Maatschappij (EM) 

"Dé weg naar het zakenleven", zo zou je dit profiel kunnen omschrijven. Je bent veel met rekenen en 

onderzoeken bezig aan de wereld van toen, nu en die van de toekomst. 

Welke studies horen hierbij? 

Je kunt denken aan opleidingen als commerciële economie, Bedrijfseconomie en management of 

economie en recht. Omdat in dit profiel de vakken economie en aardrijkskunde zitten kun je ook 

doorstromen naar een toeristische opleiding, zoals vrijetijdsmanagement of toerisme. Verder sluiten 

opleidingen in de communicatie, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke richtingen ook heel 

goed aan bij dit profiel. 

Wat kan ik met dit profiel worden? 

De kans is groot dat je later een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of bij de overheid krijgt. Je 

komt terecht in banen waarbij economie, arbeid, recht en veiligheid centraal staan. Beroepen waar je 

aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: administrateur, bankmedewerker, marketingmanager, 

hoteldirecteur, secretaresse, belastingadviseur, accountant of advocaat. Je geeft advies op het gebied 

van financiën, stelt begrotingen op en licht deze toe. Je geeft leiding en organiseert. Je voert zakelijke 

gesprekken en onderhandelt. Verder hou je je bezig met het cijferwerk, de in- en verkoop en met 

marktonderzoek. 
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5.3 Natuur en Gezondheid (NG) 

Natuur en Gezondheid is gericht op de landbouwkundige, biologische en medische richtingen, maar 

ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden. 

Welke studies horen hierbij? 

Met dit profiel kun je alle opleidingen op (para)medisch gebied gaan doen. Denk dan bijvoorbeeld aan 

fysiotherapie, logopedie, diëtiek of verpleegkunde. Met dit profiel heb je ook toegang tot de meeste 

agrarische opleidingen zoals bijvoorbeeld: bos- en natuurbeheer, dier- en veehouderij of tuin- en 

landschapsinrichting. Ten slotte vormt dit profiel ook een goede basis voor de milieu-opleidingen zoals 

milieutechnologie. Soms moet je dan in je vrije deel nog een extra vak volgen. 

Wat kan ik met dit profiel worden? 

Je kunt bijvoorbeeld in een laboratorium gaan werken. Met behulp van apparatuur doe je biologisch 

en chemisch onderzoek. Ook kun je gaan werken als verpleegkundige in het ziekenhuis of in een 

verzorgingstehuis. Andere voorbeelden van beroepen zijn: apotheker, huisarts, tandarts, milieu-

adviseur, bodemkundige, landbouwconsulent of microbioloog. Het omgaan met mensen speelt een 

belangrijke rol in je toekomstige werk. 

5.4 Natuur en Techniek (NT) 

Welke studies horen hierbij? 

Met dit profiel kun je een opleiding gaan volgen waarin de exacte vakken een belangrijke rol spelen. 

Je kunt denken aan bijvoorbeeld: elektrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en 

waterbouwkunde en autotechniek. Ook kun je bijvoorbeeld chemische technologie, biotechnologie, 

informatica of verkeerskunde gaan doen. 

Wat kan ik met dit profiel worden? 

Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: aannemer, chemisch analist, natuurkundige, 

meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker, verkeersvlieger en IT-specialist. Je hoeft niet perse een 

technicus te worden na deze opleidingen. Ook kun je laboratoriumwerk gaan doen of terecht komen 

in de gezondheidszorg of landbouw. 

 



H6 – Informatie over de profielvakken, profielkeuzevakken, keuze 

examenvakken 

Op de volgende pagina’s vind je van alle profielvakken, profielkeuzevakken en keuze examenvakken 

de nodige informatie die je kunnen helpen met je keuze(s). Deze informatie is samengesteld door de 

secties zelf. 
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6.1. Aardrijkskunde (Geografie) 

1. Een indruk van de kennis en de kunde die je nodig hebt om dit vak in 4 vwo te volgen: 

 Logisch kunnen denken. 

 Belangrijke gegevens uit stukken tekst, bronnen, grafieken of kaarten kunnen halen. 

 Ruimtelijk en geografisch kunnen denken. 

 Werken met kaarten leuk vinden. 

 Interesse hebben in de wereld om je heen en hoe die in elkaar zit. 

 Je horizon breder willen maken dan je eigen woonplaats. 
 

2. Een indruk van de onderwerpen en vaardigheden die bij dit vak aan bod zullen komen: 

Sociale Geografie 

– Waar wonen mensen?  
– Welke culturen hebben ze?  
– Hoe ontwikkelen landen zich? 
– Waarom nemen steeds meer mensen in ontwikkelingslanden westerse gewoonten 

over? 
– Hoe komt het dat er zoveel producten uit Azië bij ons in de winkels liggen? 

 

Fysische Geografie: 

– Hoe komt het dat er zoveel verschillende 
klimaatgebieden op aarde zijn?  

– Wat is het broeikaseffect?  
– En klopt het dat ons klimaat daardoor verandert? 
– Hoe ontstaan gebergten? 
– En wat hebben aardbevingen en vulkanisme daarmee te 

maken? 
– Waardoor worden gebergten weer afgebroken? 

 

Zuid-Amerika (VWO)/Brazilië (HAVO): 

 

– Hoe ziet de regio er uit (klimaat, cultuur, economie, etc.)? 
– Wat zijn de verschillen tussen de landen in de regio?  
– Wat is de invloed van economische en culturele veranderingen in de wereld  
  op het leven van de mensen? 
– Met welke milieuproblemen heeft het gebied te maken? 
– Hoe gaan de mensen om met de natuurrampen die het gebied treffen? 
– Wat maakt Zuid-Amerika/Brazilië zo geschikt voor de productie van   
  goederen? 
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Eigen Leefomgeving: 

– Hoe houden we in Nederland droge voeten met al dat water om ons heen? 
– Welke mooie en vervelende dingen gebeuren er in onze grote steden? 
– Hoe kunnen we de dichtbevolkte delen van ons land het beste inrichten? 
– Ook leer je hoe je onderzoek kunt doen met gegevens die je zelf verzamelt 

(veldwerk).   
 

3. Waarom is geografie belangrijk? 

 nuttig voor iedere burger: als toerist, als kiezer bij de verkiezingen, als betrokkene bij een 
bestemmingsplan, als ondernemer die een plek voor zijn/haar bedrijf zoekt, etc.  

 kennis van de wereld is nuttig voor internationale contacten tijdens je studie en je latere 
carrière. 

 het vak helpt je met het leren van overzichtelijk denken, dat is belangrijk voor management 
en beleid. 

 Geografie verbindt vakken als geschiedenis, economie en 
natuurkunde.  

 Geografie is toekomstgericht. 
 

4. Gouden tips van bovenbouwleerlingen: 

 maak alle opgaven 

 oefen vaak met de atlas zodat je dit kunt op SE en CE 

 PO maken is erg leuk, maar begin op tijd! 
 

5. Heb je nog vragen? 

Kom eens langs in lokaal 212, 213 of 214 en 

stel je vraag aan één van de 

aardrijkskundedocenten. 

Dhr. Duivenvoorde  

 Dhr. Van Hinsbergen 

 Dhr. Meijer 

 Mw. Neeleman 

 Dhr. Noort 

 Mw. Bindels  

Aardrijkskunde – dat hakt erin 
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6.2 Biologie 

 

Biologie :    Wat kan je er mee ?      Veel! 

Bij welke beroepen gebruik je biologie? Het zijn er teveel om op te noemen maar je kunt denken aan 

bijvoorbeeld: 

verpleging, verloskundige, voorlichting, mondhygiëniste, psychiatrie, analisten, CSI-lab, chirurg, 

radiologisch laborant, medisch secretaresse, fysiotherapeut, dierenarts, dierverzorgers, pedagogen, 

sporttrainers, instrumentmaker, medisch technoloog.  

Waar kom je biologie nog meer tegen? 

Bij andere opleidingen is het een voordeel om eindexamen in het vak biologie te hebben gedaan. 

Bijvoorbeeld bij psychologie of de Pabo. 

In je eigen leven, als je zelf ziek wordt, kinderen wil krijgen of juist niet (voortplanting, 

voorbehoedsmiddelen), prenatale diagnostiek, erfelijke aandoeningen, voeding en je eigen leefmilieu. 

Hoeveel uren heb je biologie?   

4 vwo: 3 lesuren per week 

5 vwo: 3 lesuren per week 

6 vwo: 3 lesuren per week 

 

PTA 

Je hebt  proefwerken over 1 of meerdere hoofdstukken. Het schooljaar wordt afgesloten met een 

schriftelijke tentamen over het hele boek. Daarnaast zijn er ook praktische opdrachten. Bij de 

praktische opdrachten wordt een practicum van school verder uitgewerkt, of wordt er zelfstandig 

onderzoek gedaan aan een eigen gekozen onderwerp. Alle cijfers die je haalt tellen mee voor je 

eindexamen. 
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Onderwerpen die aan bod komen in de bovenbouw:  

Mensen en de natuur, de cel, DNA, erfelijkheid, seksualiteit en voortplanting, gedrag, zintuigen, 
zenuwstelsel en hormonen, energie (zoals fotosynthese en verbranding), het menselijk lichaam in actie 
en rust, ademhaling, bloed, spieren, de mens als consument, vertering voedsel, de lever, nieren, 
gezondheid, evolutie, biodiversiteit, natuurlijke ecosystemen. 
 
Wil je eens naar de examenstof kijken? Ga dan naar: www.bioplek.org  Op deze site staat alles wat je 
moet weten voor het eindexamen! 
 
 

 
 

 

 

 

Biologie in de vierde klas is niet te vergelijken met biologie in de tweede klas. 

Het is leuker, interessanter, gaat dieper overal op in en eigenlijk kun je niet zonder !!!  

http://www.bioplek.org/
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6.3 Duits 

Waar kun je Duits voor gebruiken? 

- Handel 
Duitsland is onze grootste handelspartner. Het is dus heel handig als je de mensen in hun eigen 

taal te woord kunt staan. Ook in Oost-Europa spreken de meeste mensen Duits. Nederlanders 

zijn de belangrijkste buitenlandse investeerders in Duitsland. Het is moeilijk aan personeel te 

komen met voldoende kennis van het Duits. Nederland zou jaarlijks voor 7 miljard euro meer 

kunnen exporteren als de beheersing van het Duits op niveau zou zijn! 

- Toerisme  
De meeste toeristen in ons land zijn Duitsers. Bij een baan in het hotelmanagement of de  

horeca is het een pré als je Duits spreekt. 

 

- Europa 

Duits is in Europa de meest gesproken taal. Zo’n honderd miljoen mensen in Europa hebben 

Duits als moedertaal. Ter vergelijking: Engels is in Europa de moedertaal van zo’n 55 miljoen 

mensen, voor Frans geldt hetzelfde.  

- Vakantie 
Duitsland is een geliefd vakantieland. En wat  

dacht je van een skivakantie in Oostenrijk of  

Zwitserland? Het kunnen spreken van Duits is  

dan ook handig voor (vakantie)liefdes! 

 

- Internet 
 Duits is na Engels de tweede taal op internet. 

- Cultuur en geschiedenis 
 Daarvan heeft Duitsland nogal wat: Bach,  

 Beethoven, Brahms, Goethe, Schiller, Kant, Nietsche, Schopenhauer, Einstein, enz. enz.  

 Of zoals iemand ooit zei: “Taal is niet alleen een communicatiemiddel. Het is ook de schatkamer 

van wat is gezegd en gedacht.” 

 

Wat kun je verwachten als je Duits kiest? 

- Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De meeste grammatica 
heb je in de tweede en derde klas al gehad. Je gaat het nu meer toepassen. 

- Je gaat je verdiepen in de Duitse literatuur en cultuur. In de vierde, vijfde en zesde  klas lees je in 
totaal 8 Duitse boeken. 
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Nog vragen? 

Je docent(e) Duits is altijd bereid je  

vragen te beantwoorden. 

6.4 Economie 

Obama haalt uit naar bankiers en 
handelaren (financieel dagblad, 13 
december 2009) 

Miljardensteun Abu Dhabi voor Dubai (teletekst, 14 december 2009) 
Staking dreigt bij EU om looneis (NRC, 12 december 2009) 
Rusland wil Nederlands geitenvlees weren (Spits, 13 december 2009)  
Nederland is 3,5 biljoen euro waard (De Telegraaf, 13 december 2009) 
 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan: ECONOMIE is elke dag en overal!  

Vraag jij je af: 

 Waarom het zo erg is als de beurskoersen kelderen? 

 Wat de Amerikaanse hypotheekcrisis met onze portemonnee te maken heeft? 

 Waarom we in Nederland tot 52% van ons inkomen aan de belastingdienst af moeten 
dragen? 

 Waarom de overheid jaarlijks zo’n 8 miljard moet betalen aan rentelasten over staatsschuld? 

 Hoe het kan dat bijna 75% van ons nationaal inkomen verdient wordt met diensten? 

 Waarom Nederland 3 maal zoveel bijdraagt aan de Europese Unie als Frankrijk, Denemarken 
en Oostenrijk? 
 

Dan ben je wel heel erg geschikt voor het vak economie!! 

Vraag jij je dat niet dagelijks af, maar ben je er wel benieuwd naar, dan is economie ook zeker een 

vak voor jou! 

DOEL van het vak: 
“Het doel van het vak 
economie is het ontwikkelen 
van een economische kijk op 
maatschappelijke 
verschijnselen.” 

HUH? Ja, nou ja, het gaat dus 
onder andere over de 
volgende onderwerpen: 

onderwerpen op een rij: 
arbeidsmarkt, betalingsbalans, 
wisselkoersen, inkomens-
vorming, inkomensverdeling, 
economische kringloop, markt, 
overheid en sociale orde, 
sociale zekerheid, 
internationale arbeidsver-
deling, consumeren en 
welvaart, produceren en 
welvaart, goederenmarkten, 
europese integratie 

Wat moet je (gaan) kunnen? 

 Logisch denken 

 Rekenen 

 Goed omgaan met 
economische bronnen 

 Door de ‘economische 
bril’ kijken 
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6.5 Frans                                                                                              

 

1. Wat kun je verwachten van het vak Frans in klas 4,5 en 6? 

De meeste grammatica heb je in de onderbouw al gehad. Je gaat de taal nu meer 
toepassen. Je traint je in lezen, schrijven, luisteren en spreken van het Frans op B2 niveau 
van het Europees Referentiekader. Er is ook aandacht voor de Franse actualiteiten, film, 
muziek en cultuur. In de vierde, vijfde en 6e klas lees je in totaal 4 Franse boeken. Na je 
eindexamen kun je communiceren in het Frans met Franstalige mensen en heb je algemene 
kennis van de Franse literatuur en cultuur.  

 

2. Waarom Frans kiezen?  

Handel 
Het is niet alleen een heel mooie taal, maar het is ook een logische keuze als je verder wilt 
komen in onze (internationale) handelssector en de economische sector. De belangrijkste 
handels-partners van Nederland zijn voornamelijk Europees. Een Fransman is sneller over te 
halen tot een samenwerking als je de taal en de cultuur kent.   

Toerisme 
Frans heb je ook nodig binnen de toeristische sector. Er komen steeds meer Franse 
toeristen naar het noorden. Denk aan de drukte elk jaar bij de Keukenhof! 

Horeca 
Wist je dat Frans in de horeca de meest gebruikte taal is na Nederlands.   

Officiële voertaal 
Frans is één van de twee officiële talen van de diplomatieke dienst en het internationale 
recht. Het Burgerlijk Wetboek is afgeleid van de Franse wetboek en als jurist, rechter of 
advocaat, maar ook als verzekeraar kan Frans je van pas komen. De werktalen bij het 
internationale strafhof in Den Haag en van de Verenigde Naties zijn Engels en Frans. Verder 
is Frans de belangrijkste voertaal bij ministeries en werkgroepen van de Europese 
Gemeenschap. 

Internationale samenwerking en ontwikkeling 
In veel landen wordt naast de nationale taal vooral Frans gesproken. Veel import komt uit 
Zuid-Europese en Afrikaanse landen. Daarvoor moet iemand naar die landen om te 
onderhandelen over prijzen en voorwaarden voor bijvoorbeeld fruit uit Marokko, katoen uit 
Mali, Burkina Faso, Benin of Senegal, koffie uit Ivoorkust en Congo en chocolade uit 
Kameroen en Ivoorkust.  
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Studie en stage 
Frans biedt veel mogelijkheden voor uitwisselingen en stages en vervolgstudies.  

Beroepen 
Beroepen waarin je met Frans goed terecht kunt zijn bijvoorbeeld: hotelmanager, 
internationale salesfuncties, leraar, vertaler, internationale communicatie en pr-functies, 
internationale marketingfuncties, jurist... etc, etc.   

 

Kortom, Frans is voor Nederlanders in veel opzichten een belangrijke taal. Wie het Frans 
redelijk beheerst, heeft  

 meer kansen op de arbeidsmarkt.  
 meer mogelijkheden bij stages, uitwisselingen en verdere studie 
 meer plezier in de vrije tijd: op vakantie, bij het maken van vrienden, bij tv-kijken, 

lezen enz. 

Heb je nog vragen over waarom Frans kiezen of Frans in de bovenbouw? 

Kijk op www.Fransvanzelfsprekend.nl of stel je vraag aan Mw. Levenbach en/of Mw. Hoek 

     

http://www.fransvanzelfsprekend.nl/
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6.6 Geschiedenis 

Waarom geschiedenis? 

Niet om historicus te worden, maar om vat te krijgen op wat er in de wereld gebeurt, om goede en 

slechte nieuwsvoorziening te kunnen onderscheiden, om zelf iets te kunnen uitzoeken, om te 

onderkennen hoe het verleden op allerlei manieren invloed uitoefent op het heden, om op te 

merken hoe het verleden gebruikt en misbruikt wordt. 

Kennis 

Bij het vak geschiedenis staat de mens centraal. Hoe leefden de mensen van de prehistorie tot de 

nieuwste tijd? Wat waren hun middelen van bestaan en hoe verdeelden zij de macht? Uit welke 

groepen bestond de samenleving en hoe gingen deze groepen met elkaar om? Op welke manier 

gaven zij vorm aan hun cultuur? 

Aan de geschiedenis van de mens zijn 49 kenmerkende aspecten verbonden. Dit zijn ontwikkelingen 

die typerend zijn voor een bepaalde periode. Je kunt de betekenis van deze ontwikkelingen uitleggen 

en je kunt bij iedere ontwikkeling concrete voorbeelden geven. 

 

Vaardigheden 

Van het verleden is alleen dat bekend waar bronnen van zijn bewaard. Je onderzoekt verschillende 

soorten bronnen en beoordeelt de bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Je verdiept je in de 

standplaatsgebondenheid van de makers van de bronnen en je bent je bewust van je eigen 

vooroordelen. Je legt verbanden en met behulp van het beperkte bronnenmateriaal kun je een 

interpretatie geven van het verleden. Zo ontwikkel je historisch bewustzijn en leer je dat je niet 

klakkeloos alles moet geloven. 

Beroepen 

Is het je opgevallen hoeveel politici geschiedenis hebben gestudeerd? Het is een goede 

voorbereiding om kamerlid of minister te worden. Veel diplomaten en beleidsmakers hebben een 

historische opleiding. Journalisten, schrijvers en televisiemakers houden zich ook met geschiedenis 

bezig. Historisch onderzoek vormt vaak de basis van hun werk. Veel historici werken in musea of in 

archieven en sommigen geven ook nog les. 

Gouden tips 

● Lees de krant en blijf op de hoogte van het actuele nieuws. Door de actualiteit te volgen zal je 

nieuwsgierigheid naar het verleden toenemen. 

● Lees historische romans en bekijk films over historische onderwerpen. Je leert jezelf zo inleven in 

vroegere periodes. Blijf wel altijd kritisch. Geeft het boek/de film een juist beeld van het verleden? 

● Maak samenvattingen en schema’s van de lesstof. Gebruik ze voor de schoolexamens. 
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6.7 Informatica 

Een indruk van de kennis en kunde die je nodig hebt om dit vak in 4, 5 en 6 vwo te volgen: 
Enige affiniteit met computers, werken in groepsverband en zelfstandig werken aan een 

opdracht. Naast veel praktisch werk ben je ook in staat om de benodigde theorie te 

bestuderen. Het is van groot belang dat je dingen wilt weten en dat je moeite wilt doen om 

erachter te komen hoe bepaalde dingen werken. Informatica is een snel veranderend 

vakgebied. Veel informatie moet je dus opzoeken op bijvoorbeeld internet. Je moet daarbij 

niet te snel tevreden zijn! 

Veel voorkennis m.b.t. computers is niet nodig. Interesse is vereist.  

Een indruk van de onderwerpen en vaardigheden die in 4, 5  en 6 vwo bij dit vak aan bod 
zullen komen. 
Het vak kent een vrij groot praktisch deel en ook een theoretisch gedeelte. In de theorie 

komen de volgende onderdelen aan de orde: informatiesystemen, computersystemen 

(hardware), websites, binair rekenen, digitaliseren van informatie, besturingssystemen en 

netwerken. Dit levert veel achtergrondkennis op waarmee je de werking van computers en 

informatiesystemen beter begrijpt.  

In het praktische gedeelte gaan we programmeren, ontwerpen van en werken met 

databases, ontwerpen en bouwen van een dynamische website, een klein beetje sleutelen 

aan een computer(netwerk) en als laatste werken we in groepsverband aan een project.(b.v. 

het bouwen van een website voor een bedrijf, het schrijven van een programma of het 

ontwerpen van een database). Hierbij leer je projectmatig werken. 

Gouden tips van huidige leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo: 
Goed bijblijven met huiswerk, regelmatig werken, jezelf veel vragen stellen en niet alleen 

vertrouwen op wat je al weet. En tot slot niiet te snel tevreden zijn met opgedane kennis, 

want er is altijd meer informatie te vinden. 

Hoewel het vak niet verplicht is voor het volgen van een vervolgopleiding op het gebied van 

informatica geeft dit vak wel een enorme voorsprong voor een dergelijke vervolgopleiding. 

Daarnaast zul je merken dat vele aspecten van dit vak ook op andere terreinen bijzonder 

nuttig zijn. Denk daarbij aan de kennis van informatiesystemen, ervaring met het werken met 

databases en niet te vergeten het werken in projectverband! Deze kennis en vaardigheden 

zul je in tal van vakken en vervolgopleidingen goed kunnen gebruiken. 

 

Kortom: Een leuk en uitdagend vak waar hard voor 

gewerkt moet worden! 
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6.8 Klassieke talen en KCV 

Als gymnasiast heb je in de onderbouw kennis gemaakt met de vakken Latijn en Grieks. Je hebt 
boeiende verhalen gelezen met heersers en monsters en goden die zich bemoeien met de zaken van 
de mensen. Je hebt geleerd hele oude teksten te vertalen die zelfs met andere letters zijn geschreven. 
Je hebt de geschiedenis geleerd die zich achter de oude bronnen verschuilt. Vond je het interessant? 
Wat  we in de bovenbouw doen is nog interessanter! 
 

Griekse taal en cultuur (GTC)  en Latijnse taal en cultuur (LTC)   
 
Met de klassieke talen in je profiel heb je de unieke kans de wereld door 
een speciale invalshoek te bekijken: die van de Grieken en de Romeinen. 
Hun cultuur is de oorsprong van onze cultuur, hun taal heeft een zeer 
grote invoed op onze taal gehad, hun wetenschap  wordt nog steeds 
gebruikt door onze wetenschappers. Kortom  GTC en LTC zijn niet alleen 
maar interessant en  nuttig voor je analytische en kritische  vermogen, 
ze zijn ook zeer actueel. 
 
 
 
 

Wat gaan we doen? 
 
Vierde klas 
 
In de vierde wordt het verwerven van grammatica en woordenschat afgerond. In de laatste  maanden 
van het jaar begin je de echte Latijnse en Griekse teksten te lezen. 
Naast de taal wordt veel aandacht aan de culturele achtergronden besteed binnen de lessen door 
middel van thematische projecten: je gaat bijvoorbeeld een gids maken voor de toeristen in Athene in 
de 1e eeuw n.Ch. of je verdiept je in de treurige lot van de Romeinse keizers.  
Elke week wordt  een apart uur gegeven aan de klassen GTC en LTC gezamenlijk . In dit aparte uur leer 
je de kunst van de Grieken en de Romeinen kennen en de invloed ervan in de beeldende kunst en de 
architectuur door de eeuwen heen tot en met onze tijd. Er is ook aandacht voor de voorbereiding voor 
de Rome- en Romeinenreis. 
  
Vijfde klas 
 
De vijfde klas wordt besteed aan lectuur van echte Latijnse dan wel Griekse teksten De docent zorgt 
ervoor dat alle gebruikelijke soorten tekst aan bod komen: heldendicht, lyrische poëzie, geschiedschrij-
ving, filosofie en (voor Grieks) tragedie. De culturele achtergronden worden nauwkeurig in de klas 
behandeld en je krijgt de mogelijkheid om  actief en creatief je kennis te gebruiken in verschillende 
opdrachten: je schrijft bijvoorbeeld zelf de aanhef op een zelfverzonnen heldenverhaal of je gaat een 
redevoering voorbereiden. 
 
Zesde klas 
 
Alle eindexamenleerlingen Latijn dan wel Grieks in het land lezen dezelfde stof, het zogeheten pensum, 
uit een aparte examenbundel over het werk van één of meerdere auteurs. De lessen en de 
buitenlesactiviteiten staan in het teken van de voorbereiding van het eindexamen. 
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Lestabel 

jaar Griekse taal en cultuur Latijnse taal en cultuur 

4e jaar 4uur 4uur 

5e jaar  5uur 5uur 

6e jaar 4uur 4uur 

 

GTC of LTC? 

Wil je met gymnasium doorgaan? Dan kun je  volgend jaar één van de twee talen kiezen als 

ingeroosterd vak. Er zijn echter leerlingen die Grieks én Latijn doen. Het gaat als volgt: ze kiezen één 

taal en ze doen de tweede  als niet-inroosterbare vak “op contract”. 

Maar nu de vraag: Grieks of Latijn? 

Grieks 

Als je Grieks kiest, ga je direct terug naar de oorsprong van onze cultuur. Wist jij dat de Grieken 

avonturenromans, detectiveverhalen, fantasy als eerste in Europa hebben geschreven? En dat ze het 

toneel hebben uitgevonden? En dat de eerste vorm van democratie in Athene is uitgeoefend? En dat 

de eerste echte artsen Grieks waren? En dat Pythagoras en Euclides uit de Griekse wereld kwamen? 

Dit en veel meer maakt van het vak GTC een goede basis voor je persoonlijk culturele ontwikkeling 

en voor alle studies in de toekomst. Bij Grieks zit je bovendien meestal in kleine, gezellige klasjes met 

brede culturele belangstelling.  

Latijn 

Als je Latijn kiest word je ondergedompeld in de wereld van Caesar en Cicero en vele anderen die 

onlosmakelijk aan de ontwikkeling van onze cultuur zijn verbonden. Weet jij dat de minister-

president zijn redevoeringen voorbereidt volgens de regels van de retorica van Cicero? En de 

advertenties de beeldspraak van de Romeinen gebruiken om ons te overtuigen iets te kopen? En dat 

ons rechtssysteem gebaseerd is op de wetten van de Romeinen? En dat duizenden Nederlandse, 

Engelse, Franse en Spaanse en natuurlijk Italiaanse woorden uit het Latijn komen? Dit en veel meer 

maakt van LTC een goede basis voor je persoonlijk culturele ontwikkeling en voor alle studies in de 

toekomst. Als je rechten, sociale wetenschappen en talen gaat studeren  is Latijn echt aan te raden. 

Want niet alleen heb je een culturele voorsprong, ook het lezen van ingewikkelde en Engelse teksten 

zal jou gemakkelijker af gaan door je kennis van het Latijn. En dat is bij álle studierichtingen een 

voordeel!  
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6.9 Kunst: algemeen 

                                                                  

Wanneer je kiest voor een kunst (beeldend of muziek) in je profiel, krijg je ook het vak Kunst Algemeen. Kunst 

Algemeen is cultuurgeschiedenis en we behandelen  de disciplines muziek,  beeldende kunst, dans en drama.  

 

Doel van het vak 

Je leert om te kijken naar verschillende cultuuruitingen en deze te analyseren. Deze cultuuruitingen bekijk je 

door de eeuwen heen en je brengt ze in verband met elkaar en met de historische achtergrond. Dit geeft je een 

brede algemene kennis.  

 

Een indruk van de kennis en kunde die je nodig hebt om het vak te volgen: 

Kunst Algemeen is voor iedereen een nieuw vak. Je hebt geen specifieke voorkennis of vaardigheden nodig om 

het vak te kiezen. Interesse in verschillende kunstvormen en hun historische context is wel belangrijk. 

 

Onderwerpen en vaardigheden die aan bod komen: 

Je leert om kunstuitingen te analyseren en in een historische context te plaatsen, waardoor je gaat begrijpen 

waarom mensen op een bepaald tijdstip in de geschiedenis een bepaalde soort kunst gingen maken. We maken 

hierbij veel gebruik van bronnen zoals muziek, beeldmateriaal, film, internet en boeken. De onderwerpen die 

we bestuderen zijn heel verschillend, van het leven in een middeleeuws klooster tot aan het ontstaan van een 

videoclip. 

 

Wat voor soort opleiding past bij dit vak? 

Opleidingen op het gebied van (kunst-) geschiedenis, cultuur 

(film- of cultuurwetenschappen), architectuur, design, maar 

ook van toerisme en (basis-) onderwijs.  

 

Gouden tip van huidige leerlingen: 

Je moet nieuwsgierig zijn! 
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6. 10 Kunst: Muziek 

Kunst Muziek bestaat uit twee delen; Kunst: Muziek (praktijk) en Kunst: Algemeen (theorie). 

1. Wat is het doel? Waar leidt dit vak voor op? 

Iedereen die ‘iets’ heeft met muziek zit bij dit vak goed. Of je nou fanatiek drumt of gitaar speelt of 

alleen maar naar muziek luistert. Je ontwikkelt jezelf op muzikaal en cultureel gebied, zowel op een 

praktische manier (muziek maken) maar ook komt er kennis over muziek aan te pas. Je gaat optreden 

voor publiek waarbij je jezelf moet presenteren. 

2. Een indruk van de kennis en kunde die je nodig hebt om dit vak in 4 vwo te volgen: 

Iedereen kan op elk niveau gaan beginnen in 4 vwo met muziek. Het begint met jouw enthousiasme 

voor muziek en zin hebben om met je klasgenoten te gaan musiceren. Als je al ervaring hebt met het 

bespelen van een instrument, dan is dat natuurlijk heel erg handig! Maar als je dat niet hebt, geen 

probleem. 

3. Een indruk van de onderwerpen en vaardigheden die in 4 vwo bij dit vak aan bod komen: 

Je gaat zingen, instrumenten bespelen, muziek improviseren en componeren, je leert hoe 

muziekstukken in elkaar zitten en zijn opgebouwd, je leert over muziek van vandaag de dag en 

muziek uit het verre verleden. 

4. Welke opleidingen zou je kunnen volgen met dit vak in je pakket? 

Bij alle opleidingen waarbij je te maken hebt met mensen, communicatie, cultuur en creativiteit is 

muziek belangrijk. Van Pabo tot kunst- en cultuurmanagement. Van creatieve therapie tot en met 

kunstmatige intelligentie. Het spreekt voor zich dat als je wat wil gaan doen met musical of 

conservatorium of rockacademie, je natuurlijk muziek moet gaan kiezen. 

5. Gouden tips van huidige leerlingen uit 4 vwo: 

Het is ontzettend leuk om met elkaar muziek te maken! 

Je leert een heleboel over muziek: spelen, zingen, maar ook de achtergronden bij muzieksoorten! 
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6.11 Kunst: Beeldend 

Kunst: Beeldend 
Bij Kunst Beeldend leer je hoe je een creatief proces doorloopt. Door te oriënteren, 
door dingen te onderzoeken, door een idee of proces uit te voeren en vervolgens het 
proces te evalueren en weer opnieuw te starten maak je het hele proces mee.  
Hiermee leer je jezelf en de ideeën die je hebt uitdrukken. Je  gebruikt daarbij allerlei 
vaardigheden, zoals: 
 

1. Kunstzinnig denken en handelen:  
- Observeren en waarnemen: hoe ziet de wereld er uit? Hoe denk jij daarover? 

Hoe zie je er zelf eruit, hoe denk je?  
- Materialen en technieken gebruiken: welke teken- en 

handvaardigheidmaterialen zijn er? Hoe moet je olieverfschilderen of 
houtbewerken? Welke digitale middelen kan je gebruiken bij Kunst? 

- Doorzetten: Lukt het je om een werkstuk af te krijgen, moet je overnieuw 
beginnen, gaat er iets stuk of lukt het niet…?  

- Kennis over kunst- en cultuurgeschiedenis: wat gebeurt er allemaal in de 
kunstwereld? Wat is de functie van kunst en cultuur? Hoe dacht men hier in 
het verleden over? Hoe drukken andere kunstenaars zich uit? 

- Bespreken van en reflecteren op eigen werk en dat van anderen: hoe benoem 
je al die aspecten die je ziet? Hoe geef je feedback op het werk van jezelf of 
een ander? 
 

MAAR…wist je dat dit niet de enige vaardigheden zijn die je bij Kunst Beeldend 
nodig hebt?!  Kunst gaat ook over: 
 

2. creatief denken en handelen: 
- Out of the box-denken: het denken buiten de gebaande paden. 
- Nieuwe samenhangen zien. 
- Een ondernemende en onderzoekende houding aannemen. 
- Creatieve (denk)technieken gebruiken, zoals divergerend denken (allerlei 

opties doornemen voordat je een beslissing neemt). 

- Verantwoorde risico’s durven nemen en fouten zien als leermogelijkheid 

3. Probleemoplossend denken en handelen 
- Problemen analyseren en benoemen. 
- Strategieën, patronen en modellen bedenken om de problemen op te lossen. 
- Logica hanteren. 
- Strategieën gebruiken. 
- Beslissingen beargumenteren. 

 
4. Sociale vaardigheden gebruiken 
- Samenwerken, hulp geven en hulp vragen. 
- Belangstelling tonen in anderen en inlevingsvermogen hebben. 
- Een open houding hebben naar andere meningen. 
- Omgaan met (culturele) verschillen. 
- Communiceren: spreken, luisteren, verwoorden. 
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5. De (veranderende) wereld begrijpen 
- Cultureel erfgoed begrijpen en herkennen (In Lisse en omgeving). 
- De rol van creativiteit en onderzoek herkennen in verschillende beroepen. 
- Innovatie, wetenschap en techniek in het heden en de toekomst koppelen aan 

kunst. 
- Digitale presentatievaardigheden hanteren. 
- De rol van media in de maatschappij herkennen en ermee om leren gaan 

(mediawijsheid) 
 Kortom: dit zijn vaardigheden en inzichten die je in jouw toekomst (en welk 
vakgebied dan ook) goed kunt gebruiken! We verwelkomen je graag volgend jaar bij 
Kunst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wearable technology: mode waarin technologie is verwerkt. Er ontstaan nieuwe 
functies op basis van computergestuurde of technische impulsen. 
 
 
De Nederlandse ontwerper Bart Hess maakte de jurk in de videoclip voor Lady 
Gaga’s ‘Born this way’. 
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6.12 Maatschappijwetenschappen 

Wat leer je? 
Bij maatschappijwetenshappen (MAW) onderzoeken we hoe mensen met elkaar samenleven. Waarom 
hebben we politie en wat mag die eigenlijk? Wie is de baas van ons land? 
Wat is er veranderd in het gezinsleven sinds de tijd dat jouw ouders en je 
grootouders 15 jaar waren?  Waarom zijn er publieke omroepen (Ned 1,2,3) 
en commerciële omroepen ( RTL, SBS)? Mogen mannen meer dan vrouwen?  
 
Hoe leer je? 
We leren met behulp van verschillende middelen. Uiteraard hebben we een 
leerboek en een werkboek. Omdat de maatschappij ook buiten ons lokaal is 
gaan we op excursie (naar het Binnenhof) of vragen we interessante 
sprekers in de klas (reclassering, journalist, politieagent etc…). Ook 
presenteren, debatteren en het doen van onderzoek hoort bij dit vak. 
 
Hoeveel uur kost MAW je per week? 
Maatschappijwetenschappen is 2 uur (VWO4) of 3 uur (VWO5 en VWO6) les in de week. We geven 
weinig huiswerk maar je moet wel regelmatig werken. Daarnaast doe je regelmatig projecten en 
praktische opdrachten (samen) zoals filmpjes, presentaties en werkstukken.  
 
Voor welke studies en beroepen is MAW waardevol? 
Journalist, docent basisschool, advocaat, leraar middelbare school, onderzoeker, socioloog, 
psycholoog, historicus, hulpverlener, wetenschapper, archeoloog, pedagoog, docent Nederlands, 
redacteur, communicatie, voorlichter, kunst- en cultuurwetenschappen, officier van justitie, 
verpleegkundige, economie, bedrijfskunde,  culturele antropologie, PABO, toerisme, 
vervoersacademie, politicologie, …tja het is eigenlijk bij ieder beroep een hele goede basis 
 
Past MAW bij mij? 
Ben je nieuwsgierig? 
Volg je het nieuws? 
Heb je een mening en durf je die te geven?  
Vind je praktische opdrachten leuk? 
Denk je wel eens na hoe de wereld beter zou kunnen zijn? 
 
Kan ik MAW kiezen? 
Cultuur en Maatschappij: ->  als profielkeuzevak, keuze examenvak of extra vak 
Economie en Maatschappij ->  als keuze examenvak of extra vak 
Natuur en Gezondheid ->  als extra vak (mits het past) 
Natuur en Techniek ->  als extra vak (mits het past) 
 
Wil je meer informatie dan praten we je graag bij. Ook ben je natuurlijk welkom om een les 
maatschappijwetenschappen te proberen om te zien of het wat voor je is. 
 
Tot ziens? 
 
Geeske Boersma 
Beryl van Straten-van Diepenbeek 
Dennis van Wieringen 
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6.13 Bedrijfseconomie (voorheen M&O) 

 
Wanneer moet je bedrijfseconomie  kiezen? 
Als je:  ... logisch kunt denken 

... de belangrijke gegevens uit een stuk tekst kunt halen. 

... omgaan met cijfertjes leuk vindt. 

... puzzelen leuk vindt. 

... geen hekel hebt aan rekenen (het gaat om rekenvaardigheden als 

vermenigvuldigen, delen, met procenten rekenen e.d., dus niet om echte 

wiskundekennis). 

... interesse hebt voor hoe organisaties (bedrijven) in elkaar steken. 

Welke onderwerpen en vaardigheden zullen er in 4 vwo bij bedrijfseconomie aan bod komen? 
 
Marketing  
Wat kun je doen om de verkoop te stimuleren, wanneer introduceer je een nieuw product, wat is 

beter een hoge prijs of een lage prijs, via welke verkoopkanalen kan het product het beste worden 

verkocht enz. 

Financiering 
Op welke manieren kun je aan geld komen en wat is de beste/goedkoopste manier. Bij deze 

beslissingen worden berekeningen gemaakt. 

Prijsbepaling  
Hoe kun je het beste een verkoopprijs vaststellen? Verschillende manieren worden doorberekend en 

vergeleken.  

Kosten 
Met welke kosten heb je als onderneming te maken en hoe bereken je die kosten door in de 

verkoopprijs? 

Break-even-analyse  
Hoeveel moet je minimaal verkopen om quitte te spelen? 

Ondernemingsvormen 
Waarom kies je voor een firma of voor een BV of NV? 

Informatievoorziening  
Waarom een jaarverslag en wat staat daarin en wat je kan er aan aflezen? 

 
Gouden tips van huidige leerlingen: 
* Houd de studiewijzer goed bij! 
* Maak alle opgaven. 
* Maak een samenvatting van elk hoofdstuk. 
 

Waarom moet je bedrijfseconomie kiezen? 

Omdat je bij veel HBO- en WO-studies te maken krijgt met een stukje management en zeker in je 

beroep, welk beroep je ook kiest! 
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6.14 Natuurkunde 

Tijdens de lessen in de onderbouw krijg je veel practicum. Dat is geen wonder want natuurkunde 

gaat over elektriciteit, licht, lucht, hartslagfrequentie …. Bij het doen van al die proeven heb je vast 

wel het idee gekregen of het vak natuurkunde iets voor jou is. 

Ben je nieuwsgierig hoe het licht breekt? Hoe de kleuren van de regenboog ontstaan? Waarom er 

soms wel een dubbele regenboog is? Waarom het niet kouder kan worden dan – 273 graden? Wil je 

meer begrijpen van wat je in het nieuws hoort over kwantumcomputers of de ontdekking van 

nieuwe deeltjes? Vraag je je wel eens af hoe we van alles over sterren die heel ver van de aarde 

staan kunnen weten? 

Dan is het vak waarschijnlijk iets voor jou!!! 

Maar het blijft niet alleen maar bij doen. Als mijnheer Faraday zich niet had afgevraagd waarom de 

bliksem inslaat, dan hadden we nu geen TV gehad. Als Albert Einstein zich niet had afgevraagd 

waarom wij op aarde kunnen lopen, dan was er nooit ruimtevaart en Startrek geweest. 

In de bovenbouw is natuurkunde meer een 

denkvak dan een doevak. Natuurlijk doen we 

ook wel proeven maar ook het eindexamen 

moet gehaald worden. Dus zijn we veel bezig 

met berekeningen en redeneringen. En …. ja, 

ja …. bij natuurkunde moet je nadenken 

(brrrr). 

Daarbij moet je natuurlijk veel en vaak 

zelfstandig werken. Je begrijpt dat je 

behoorlijk gemotiveerd moet zijn om dit vak 

met enig succes te kunnen volgen. En in dat 

zelfstandig werken en studeren moet je wel 

een beetje zin hebben. 

 

Bij veel studies en technische opleidingen aan de universiteit, het HBO of de TU heb je natuurkunde 

nodig. Geneeskunde bijvoorbeeld of de opleiding tot piloot. De decaan weet daar meer over. 

Als je je afvraagt of je dit vak wel met succes zult kunnen doen, is een praatje met je 

natuurkundeleraar nooit weg. De cijfers in de derde klas zijn ook vaak een goede aanwijzing. Haal je 

met gemak een 7 dan is er een goede kans op succes. Met een 6 wordt het al twijfelen. Als je echt 

niet weet of je natuurkunde wel of niet moet kiezen kun je op school een test doen waaruit je een 

beetje kunt afleiden of je geschikt bent voor natuurkunde. 

Veel succes met je keuze! 

De sectie natuurkunde 
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6.15 Scheikunde (Chemie) 

 

Chemie is een ander woord voor scheikunde. In zowel het Natuur en Techniek (NT) profiel als het 

Natuur en Gezondheid (NG) profiel zullen jullie het vak scheikunde krijgen. Het is een profiekvak, dus 

verplicht als je een Natuurprofiel kiest. 

Scheikunde is de wetenschap die gewone alledaagse zaken heeft opgeleverd, als een aspirientje voor 

je buikpijn of een rol aluminiumfolie om je pizza op te bakken. Maar ook van heel bijzondere zaken 

als zeoliet om je wasgoed schoner te krijgen of de zeer sterke en lichte (lichter dan staal) 

kunststofkabel Dyneema, waarmee olieboorplatforms verankerd worden. 

 

Chemie heeft alles te maken met stoffen. Daarmee zijn jullie begonnen in klas 3, heel eenvoudig met 

het scheiden en mengen van stoffen. Daarna met het laten reageren van stoffen. Ook heb je de taal 

van de chemici leren schrijven en begrijpen, zoals symbolen, reactievergelijkingen, 

molecuulformules. 

 

    

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ephedra.nu/images/ephedrine-moleculen.jpg&imgrefurl=http://www.ephedra.nu/nl/chemistry.htm&h=300&w=400&sz=15&hl=nl&start=2&tbnid=a_a49WStG9aveM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q%3Dmoleculen%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dnl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/aspirin/aspirin.gif&imgrefurl=http://www.chemieforum.nl/forum/index.php?showtopic%3D1086%26view%3Dfindpost%26p%3D5579&h=305&w=280&sz=11&hl=nl&start=120&tbnid=ydJzmd6ux-2gCM:&tbnh=116&tbnw=106&prev=/images?q%3Dmoleculen%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://proto.thinkquest.nl/~llb082/nl/pagina/images7/reactie3.jpg&imgrefurl=http://proto.thinkquest.nl/~llb082/nl/?thepage%3Dhst7&h=147&w=290&sz=18&hl=nl&start=358&tbnid=e2vLqar8edZgyM:&tbnh=58&tbnw=115&prev=/images?q%3Dmoleculen%26start%3D340%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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Nu kun je kiezen voor een profiel waar scheikunde in zit. Ook daarbij zal het nog steeds over stoffen 

gaan, maar wordt er wel dieper op allerlei zaken in gegaan. Niet of een stof knalt of vreselijk stinkt 

(dat is meer iets voor de middeleeuwen), maar waarom je zuurkool beter niet in een aluminium 

pan kunt koken of hoe je indigo (de blauwe kleurstof voor spijkerbroeken) kunt maken.  

           

Er komt dus van alles aan de orde, waarbij flink in de theorie gedoken wordt. Daarnaast worden er 

ook practica gedaan. Ze verduidelijken de leerstof, maar geven je ook de mogelijkheid zelf onderzoek 

te doen. Zulke practica zijn een leuke afwisseling met de theorie. 

 

Het doel van het vak scheikunde is dat jullie na het behalen van het vwo diploma meer inzicht hebben 

in reacties die in het dagelijks leven om ons heen plaats vinden en dat jullie deze ook kunnen 

voorspellen. De leerstof in de bovenbouw is wel inhoudelijk moeilijker en er is meer inzicht nodig dan 

in de 3e klas om dit goed te kunnen volgen. Je hebt er dus wel een beetje aanleg voor nodig. 

En wie weet, wordt jij later wel die scheikundige, die met een nieuw product een zinvolle bijdrage kan 

leveren aan het oplossen van de problemen in onze maatschappij. Je kunt bijvoorbeeld op het 

laboratorium gaan werken of in een ziekenhuis analyses uitvoeren, maar je kunt ook terecht komen 

op een adviesbureau voor bijvoorbeeld transport voor gevaarlijke stoffen. Ook kun je bij de provincie 

gaan werken en mee denken over hoe milieuvervuiling door voornamelijk fabrieken zoveel mogelijk 

kan worden terug gedrongen. Kortom: er zijn ontelbaar veel mogelijkheden met het vak scheikunde. 
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Wiskunde A 

Profielen Bij het profiel: 

 CM kies je wiskunde C als keuzevak of mag je 
wiskunde A kiezen; 

 EM moet je wiskunde A (of B) kiezen als profielvak; 

 NG moet je wiskunde B (of A) kiezen als profielvak; 

 NT is wiskunde B verplicht. 
Je kunt wiskunde D kiezen als je ook wiskunde B hebt. 

Je kunt geen wiskunde A en wiskunde B samen kiezen. 

Omschrijving 

 

Wiskunde A gaat vooral over het oplossen van 

praktische problemen. Je krijgt opgaven met stukken 

tekst met een afbeelding waarbij je de wiskundige 

vaardigheid moet toepassen. 

Het gaat daarbij over wiskundige vaardigheden die de 

vakken van vooral de profiel EM ondersteunen, zoals 

het werken met grafieken en procenten. 

Hiernaast moet je beschikken over algebraïsche 

vaardigheden om vergelijkingen op te lossen en om van 

twee formules één te kunnen maken. 

Tenslotte leer bij de statistiekhoofdstukken, hoe je 

gegevens kunt verwerken en interpreteren, met behulp 

van MSExcel. 

Vaardigheden  Algebra (o.a. vergelijkingen oplossen) 

 Tabellen aflezen  

 Grafieken/formules vergelijken  

 Formules met meer variabelen omschrijven 

 Lineaire verbanden en exponentiële verbanden (o.a. 
formules opstellen en gebruiken) 

 Statistiek (o.a. centrummaten bepalen) 

 Gegevensbestanden in Excel interpreteren en 
beoordelen 

Toekomstperspectief Wiskunde heb je vaak nodig bij een vervolgstudie. 

Echte liefde is als wiskunde; 

Er is altijd een oplossing, 

maar het kan een eeuwigheid duren voor je deze gevonden hebt 
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Boeken / lesmethode Net als in de onderbouw wordt ook in de bovenbouw de 

boeken van ‘Getal en Ruimte’ gebruikt. 

Examenstof Zie de vaardigheden 

Interessante links https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-

wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1 

 

www.wiskunjeleren.nl  

  

https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1
https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1
http://www.wiskunjeleren.nl/
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Wiskunde B 

Profielen Bij het profiel: 

 CM kies je wiskunde C als keuzevak of mag je 
wiskunde A kiezen; 

 EM moet je wiskunde A (of B) kiezen als profielvak; 

 NG moet je wiskunde B (of A) kiezen als profielvak; 

 NT is wiskunde B verplicht. 
Je kunt wiskunde D kiezen als je ook wiskunde B hebt. 

Je kunt geen wiskunde A en wiskunde B samen kiezen. 

Omschrijving Wiskunde B gaat vooral over meetkundige en abstracte 

problemen. 

Het gaat daarbij over wiskundige vaardigheden die de 

vakken van vooral de profielen NT en NG ondersteunen, 

zoals het werken en combineren van formules. 

Hiernaast moet je beschikken over algebraïsche 

vaardigheden (meer dan bij wiskunde A) om onder 

andere vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen. 

Tenslotte leer je berekenen hoe de richting van een 

grafiek verandert in één punt. Hiermee kun je toppen 

berekenen en raaklijnen opstellen. 

Vaardigheden  Algebra (o.a. vergelijkingen oplossen) 

 Grafieken/formules vergelijken (o.a. bepalen 
differentie coëfficiënt en de afgeleide waarde) 

 Lineaire verbanden, exponentiële verbanden, 
omgekeerd evenredige verbanden, machtsfuncties, 
wortelfuncties en logaritmische functies. (o.a. 
formules opstellen en gebruiken) 

 Meetkundige berekeningen (sinusregel en 
cosinusregel) 

 Goniometrische functies (o.a. grafieken tekenen) 

 Formules over cirkels (o.a. raaklijn opstellen) 

 Toegepaste analyse (modelleren en optimaliseren) 

Toekomstperspectief Wiskunde heb je vaak nodig bij een vervolgstudie. 

Er zijn 10 soorten mensen. 

Mensen die binair kunnen tellen, 

En mensen die dat niet kunnen. 



40 

 

Boeken / lesmethode Net als in de onderbouw wordt ook in de bovenbouw de 

boeken van ‘Getal en Ruimte’ gebruikt. 

Examenstof Zie de vaardigheden 

Interessante links https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-

wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1 

 

www.wiskunjeleren.nl  

 

  

https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1
https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1
http://www.wiskunjeleren.nl/
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Wiskunde C 

Profielen Bij het profiel: 

 CM kies je wiskunde C als keuzevak of mag je wiskunde 
A kiezen; 

 EM moet je wiskunde A (of B) kiezen als profielvak; 

 NG moet je wiskunde B (of A) kiezen als profielvak; 

 NT is wiskunde B verplicht. 
Je kunt wiskunde D kiezen als je ook wiskunde B hebt. 

Je kunt geen wiskunde A en wiskunde B samen kiezen. 

Omschrijving Wiskunde C gaat vooral over het oplossen van praktische 

problemen. Je krijgt opgaven met stukken tekst met een 

afbeelding waarbij je de wiskundige vaardigheid moet 

toepassen. 

Het gaat daarbij over wiskundige vaardigheden die de vakken 

van vooral de profiel CM ondersteunen. 

Hiernaast moet je beschikken over algebraïsche 

vaardigheden om vergelijkingen op te lossen en om van twee 

formules één te kunnen maken. Deze vaardigheden gaan 

veel minder ver dan bij wiskunde A.  

Specifiek voor wiskunde C zijn de domeinen vorm en ruimte 

en logica. Bij de eerste ben je vooral bezig met de wiskundige 

kant van kunstobjecten. Bij logica leer je hoe je goed kan 

redereneren wat je helpt bij de vakken in het profiel CM.  

Tenslotte leer bij de statistiekhoofdstukken, hoe je gegevens 

kunt verwerken en interpreteren, met behulp van MSExcel. 

Vaardigheden  Logisch redeneren 

 Perspectief tekenen 

 Meetkunde (o.a. inhoud berekenen) 

 Algebra (o.a. vergelijkingen oplossen) 

 Tabellen aflezen  

 Grafieken/formules vergelijken  

 Formules met meer variabelen omschrijven 

 Lineaire verbanden en exponentiële verbanden (o.a. 
formules opstellen en gebruiken) 

 Statistiek (o.a. centrummaten bepalen) 

 “Is de baby een jongen of een meisje?” “Ja, natuurlijk” 

Dat is toch logisch. 
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 Gegevensbestanden in Excel interpreteren en 
beoordelen 

Toekomstperspectief Wiskunde heb je vaak nodig bij een vervolgstudie. 

Boeken / lesmethode Net als in de onderbouw wordt ook in de bovenbouw de 

boeken van ‘Getal en Ruimte’ gebruikt. 

Examenstof Zie de vaardigheden 

Interessante links https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-

wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1 
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Wiskunde D 

Profielen Bij het profiel: 

 CM kies je wiskunde C als keuzevak of mag je wiskunde 
A kiezen; 

 EM moet je wiskunde A (of B) kiezen als profielvak; 

 NG moet je wiskunde B (of A) kiezen als profielvak; 

 NT is wiskunde B verplicht. 
Je kunt wiskunde D kiezen als je ook wiskunde B hebt. 

Je kunt geen wiskunde A en wiskunde B samen kiezen. 

Omschrijving Wiskunde D is een combinatie van wiskunde a en 

wiskunde B onderdelen. De wiskunde A onderdelen 

zorgen voor een brede kennis op wiskundig gebied, de 

B onderdelen voor de verdieping. 

Wiskunde D is zeer aan te bevelen als je later een 

technische studie wil gaan volgen. 

Vaardigheden  Complexe getallen 

 Matrix rekenen 

 Kansrekening 

 Differentiaalvergelijkingen 

 Toetsen van hypothesen 

Toekomstperspectief Wiskunde heb je vaak nodig bij een vervolgstudie. 

Boeken / lesmethode Net als in de onderbouw wordt ook in de bovenbouw de 

boeken van ‘Getal en Ruimte’ gebruikt. 

Examenstof Zie de vaardigheden 

Interessante links https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welke-

wiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1 
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Wiskunde D,  

dat is niet complex. 
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