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Profielkeuzeformulier  VWO 
 

 
Kies voor atheneum of gymnasium: 

 atheneum → Kies een 2e moderne vreemde taal:   Frans  Duits 
 gymnasium → Kies een klassieke taal:     Latijnse taal en cultuur   
     Griekse taal en cultuur 

Maak hieronder een keuze voor één van de profielen: 

  C&M    E&M    N&G   N&T  
480 gs  480 gs  480 na  480 na  

480    kb  480 ec  440 sk  440 sk  

      480 bi  440 wd  

Kies één profielkeuzevak: 
    600 wb  
       

440   ak    440  ak        

480  ec  440  be         

Kies één soort wiskunde:  

480  wc  520  wa  520  wa     

520  wa  600  wb  600  wb     

Kies één vak in het vrije deel:  

480     fi  480   fi  440  ak  480  bi  
480     ec  480  kb  480  ec  480  ec  
440     be   440  be   440   be   440   be   
480     du  480     du  480   fi  480   fi  
480     fa  480  fa  600  gr  *  600  gr  *  
600  gr *  480  na   * Grieks kan in het vrije deel alleen gekozen worden in 

combinatie met Latijn in het gemeenschappelijk deel    600  gr  *  

Kies eventueel een tweede vak in het vrije deel (zie de regels hieronder) 
 

480     fi  480   fi  440  ak  480  bi  
440  ak  440  ak  480  ec  480  ec  
480     ec  480  kb  440   be   440   be   
440     be   440  be   480   fi  480   fi  
480     du  480  na  520  wa  440  ak  
480     fa  520  wa  480  gs  480  gs  
600  la  480     du  480     kb  480     kb  
600  gr  480  fa  480     du  480     du  
   600  la  480     fa  480     fa  
   600  gr  600  la 

 
600  la  

    600  gr 600  gr   
Extra vak in het vrije deel: 
Het is mogelijk in het vrije deel nog een extra vak te kiezen. Daarbij geldt de volgende regel: 

 Je moet het extra vak minimaal één jaar volgen en telt het vervolgens mee bij de overgang       
naar het volgend schooljaar. 

In het basisrooster (van de hele school) worden deze extra vakken niet mee geroosterd. Pas als het 
basisrooster klaar is, wordt er gekeken of de goedgekeurde extra vakken geplaatst kunnen worden. 
Houd er rekening mee dat dit in veel gevallen niet of maar deels mogelijk is. Mocht je het extra vak 
toch willen volgen dan moet je dit met zelfstudie doen. Uiteraard word je in SOM wel gekoppeld aan 
een lesgroep/docent zodat je het huiswerk kunt volgen en toetsen kunt maken. 
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Toelichting bij de profielkeuze 
 
Alle profielen hebben dezelfde studielast. Als VWO'er heb je verspreid over VWO-4, -5 en -6 een studielast van 4800 
uur. Dat is inclusief huiswerk 1600 uur per jaar (een 40-urige "baan" van veertig werkweken en twaalf weken 
vakantie). 
Het studieprogramma bestaat uit drie delen: een gemeenschappelijk deel (40%), een profieldeel (40%) en een vrij 
deel ( 20%). Hieronder staat de invulling van elk van deze onderdelen. De getallen voor de vakken geven het aantal 
studielasturen (slu) weer. 
 
Gemeenschappelijk deel atheneum:  Gemeenschappelijk deel gymnasium: 

480 ne Nederlands   480 ne Nederlands  
400 en Engels   400 en Engels  
120 ma maatschappijleer  120 ma maatschappijleer 
160 lo lichamelijke opvoeding  160 lo lichamelijke opvoeding 
480 fa of du Frans of Duits   760 la of gr Latijnse taal en cultuur of 
160 ckv  culturele en kunstzinnige vorming    Griekse taal en cultuur 

Het gemeenschappelijk deel omvat minimaal 1800 studielasturen (atheneum) en maximaal 1920 studielasturen 
(gymnasium). 

Profieldeel Cultuur en Maatschappij VWO: 

480 gs geschiedenis      
480 kb kunst beeldend      
480  wc wiskunde C   of 520 wa wiskunde A 
440  ak aardrijkskunde of 480 ec Economie 

Het cultuur en maatschappij profieldeel omvat minimaal 1880 en maximaal 1960 studielasturen. 

Profieldeel Economie en Maatschappij VWO: 

480 gs geschiedenis      
480 ec Economie     
520  wa wiskunde A   of 600 wb wiskunde B 
440 ak aardrijkskunde  

 
of 440 be  bedrijfseconomie 

Het economie en maatschappij profieldeel omvat minimaal 1920 en maximaal 2000 studielasturen. 

Profieldeel Natuur en Gezondheid VWO: 

480 bi biologie      
440 sk scheikunde     
480 na natuurkunde      
600 wb wiskunde B of 520 wa wiskunde A 

Het natuur en gezondheid profieldeel omvat minimaal 1920 en maximaal 2000 studielasturen. 

Profieldeel Natuur en Techniek VWO: 

480 na natuurkunde      
440  sk scheikunde     
600  wb wiskunde B       
440 wd wiskunde D      

Het natuur en techniek profieldeel omvat 1960 studielasturen. 
  
Vrije deel VWO: 
 

Het vrije deel wordt deels door de leerling en deels door de school ingevuld.   
Iedere leerling kiest in het vrije deel nog één examenvak. Welk vak dit kan zijn hangt af van het gekozen profiel en is 
te zien op de voorzijde van dit formulier. Het is mogelijk een extra examenvak in het vrije deel te kiezen, maar dan 
moet wel aan de regels op de voorzijde van dit formulier worden voldaan. 
Iedere leerling volgt het vak levensbeschouwing en ANW en besteedt 120 studielasturen aan oriëntatie op studie en 
beroep. 
Ook moet er een profielwerkstuk met een zwaarte van 80 studielasturen gemaakt worden, dat inhoudelijk betrekking 
heeft op één of meerdere vakken uit het profiel. Daarnaast vallen bijvoorbeeld ook excursies, projecten en reizen 
binnen het vrije deel.  
 
440 (of meer) examenvak naar keuze  
120 lb levensbeschouwing  
120 anw algemene natuurwetenschappen 
120 osb oriëntatie op studie en beroep + begeleiding 
  80 pws Profielwerkstuk 
  excursies, projecten,  reizen, etc. 

 


