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Profielen

gemeenschappelijk deel

profiel 
cultuur & maatschappij

profiel 
economie & maatschappij

profiel 
natuur & gezondheid

profiel 
natuur & techniek

vrij deel



Gemeenschappelijk deel

Atheneum keuze uit:

Voor iedere leerling verplicht:

Gymnasium keuze uit:



Profielen
Het profieldeel en het vrije deel

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



Keuzeproces
• Fase 1 - geen idee, alle opties liggen nog open 
• Fase 2 - soort profiel (M of N profiel) is duidelijk, 

maar welk profiel precies nog niet 
• Fase 3 - profiel duidelijk, maar de invulling is nog 

niet. 
• Fase 4 - profiel en invulling duidelijk, maar er is nog 

enige twijfel tussen twee keuzevakken. 
• Fase 5 - profiel en keuzevakken duidelijk.



Belangrijke opmerkingen

• Praat met uw kind over de profielkeuze; 
• Baseer de keuze op informatie, niet op ‘van horen 

zeggen’; 
• extra vak kiezen? ; 
• twijfel tussen twee vakken? Loop eens een les mee 

in de bovenbouw; 
• Welke wiskunde kies je? Zie wiskundewijzer;



Belangrijke opmerkingen

• Neem het advies van de vakdocent serieus, vraag 
evt. een gesprek aan op de tafeltjesavond. 

• Laat uw kind vooral vakken kiezen die hij/zij leuk 
en/of motiverend vindt. 

• Let op de combinaties van vakken
• Let op de mogelijkheid van een dubbelprofiel; 
• Kijk samen naar de doorstroommogelijkheden 

naar het WO (zie leerlingenplein en 
www.studiekeuze123.nl). 

• Bovenal: laat uw kind vooral het profiel kiezen 
waarmee hij of zij met plezier het vwo zal afronden!

http://www.studiekeuze123.nl


Wat nou als…

• Uw kind tóch een vak 
kiest tegen een nee-
advies in? 

• Uw kind het verkeerde 
profiel gekozen heeft en 
volgend jaar alsnog wil 
switchen? 

• Uw kind Wiskunde B 
heeft gekozen en 
volgend jaar alsnog naar 
Wiskunde A toe wil?



Belangrijke data

• 04 februari - voorlopige adviezen zijn gegeven; 
• 18 & 20 februari - tafeltjesavond; 

-> vakdocenten spreken over adviezen 
• 06 maart - inleveren voorlopige profielkeuze; 
• 25 maart - preprofieldag (bezoek universiteit) 
• 30 maart - definitieve adviezen worden gegeven; 
• 14 & 16 april - stoetjesavond; 
• -> mentoren spreken over profielkeuze 
• 15 mei - inleveren definitieve profielkeuze.



Aanbevolen links

doorstroomeisen:
https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 

snelle scan passende vervolgstudies:
https://icares.com (kies optie ‘slim zoeken’)

schoolwebsite decanaat:
https://www.emmauscollege.nl/leerlingen/begeleiding/decanaat/

https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
https://icares.com
https://www.emmauscollege.nl/leerlingen/begeleiding/decanaat/


Veel succes!


