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Inleiding
Alle leerlingen die volgend jaar naar vwo 4 gaan kiezen dit jaar een
profiel en een vakkenpakket.
Dit vakkenpakket moet natuurlijk goed aansluiten op wat je kan en
wil. In dit boekje staan zaken die je moet weten om een goede
keuze te kunnen maken.

Vier profielen
Cultuur en Maatschappij
Het profiel Cultuur en Maatschappij wordt ook wel gezien als het
Alfa-profiel. Heb jij een talenknobbel, vind je het leuk om creatief
bezig te zijn, en ben je geïnteresseerd in de geschiedenis en wereld
om je heen, dan is dit een heel geschikt profiel voor jou. Met dit
profiel ontwikkel je jouw taalvermogen en algemene kennis. Een
vervolgstudie in de media, communicatie of journalistiek sluit goed
aan bij dit profiel.

Economie en Maatschappij
Het profiel Economie en Maatschappij wordt ook wel ‘de route naar
het zakenleven’ genoemd. Ben jij goed in wiskunde en ben je
geïnteresseerd in economie en de zakelijke aspecten in het leven,
dan is dit een heel geschikt profiel voor jou. Met dit profiel
ontwikkel je jouw rekenvaardigheden en analytische vaardigheden.
Een vervolgstudie in de economie, bedrijfskunde of rechten sluit
goed aan bij dit profiel.

Natuur en Gezondheid
Het profiel Natuur en Gezondheid is een profiel dat zich richt op
gezondheid, chemie, milieu, water, planten en dieren. In dit profiel
leer je over het onstaan van dingen en hoe ze werken. Je ontwikkelt
je technische en analytische vaardigheden. Ben je goed in exacte
vakken en ben je geïnteresseerd in de gezondheid en het milieu, dan
is dit een heel geschikt profiel voor jou. Een vervolgstudie in de
voedingsmiddelentechnologie, biomedische wetenschappen of
gezondheidswetenschappen sluit goed aan bij dit profiel.

Natuur en Techniek
Het profiel Natuur en Techniek wordt ook wel gezien als het Bètaprofiel. Met dit profiel ontwikkel je jouw technische en analytische
vaardigheden. Ben je goed in rekenen, hou je van het oplossen van
problemen en ben je geïnteresseerd in milieu, natuur en water, dan
is dit een heel geschikt profiel voor jou. Een vervolgstudie in de
bouwkunde, elektrotechniek of milieukunde sluit goed aan bij dit
profiel.
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extra vak - Leerlingen mogen een extra vak kiezen. Dit vak wordt
niet ingeroosterd. Alle vakken, met uitzondering van Drama en NLT
kunnen als extra vak gekozen worden. Leerlingen die een extra vak
willen, moeten dit overleggen met de mentor en de decaan.

Nieuwe vakken
bedrijfseconomie
Dit is een vak waarin zaken als financiële verslagen, begrotingen,
kostprijs, marketing, interne organisatie en personeelsbeleid aan de
orde komen. Je moet het leuk vinden om te rekenen en met cijfers
te werken. Als je een vervolgopleiding in de sector economie wil
gaan volgen, dan is de keuze voor bedrijfseconomie aan te raden.

Natuur, Leven & Technologie (NLT)
Dit is een vak waarin kennis en vaardigheden van aardrijkskunde,
scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde worden toegepast
en verdiept. Het is een praktisch vak dat in modules wordt
aangeboden. Er wordt veel in groepen gewerkt, het is van belang
voor dit vak dat je bereid en in staat bent samen te werken. NLT kan
goed van pas komen als je een vervolgopleiding in de sector
techniek of landbouw & natuurlijke omgeving wilt gaan volgen. Het
wordt aangeraden dit vak te kiezen in combinatie met de vakken
biologie, scheikunde en natuurkunde.

verschillen tussen wiskunde A en B
Deze varianten zijn ondersteunend aan de profielen: wiskunde B
hoort bij NT, wiskunde A bij EM, wiskunde C (of A) bij CM en bij NG
kan zowel wiskunde A als B.
Wiskunde A bevat een brede hoeveelheid wiskundige
onderwerpen: statistiek, kansrekening en combinatoriek,
differentiëren, functies en grafieken, maar geen meetkunde. Als je
verder wilt studeren in de richting van "Gedrag en Maatschappij" of
"Economie" is wiskunde A belangrijk.

Wiskunde C is gericht op het profiel CM. In het vierde leerjaar zijn
wiskunde A en C identiek. In de 5e en 6e wordt hiermee
doorgegaan, maar in een lichtere variant aangevuld met
ruimtemeetkunde en logisch redeneren.
Wiskunde B is exacter en bereidt vooral voor op studierichtingen in
de sectoren natuur, techniek en landbouw en natuurlijke omgeving.
Bij dit vak krijg je te maken met onderwerpen als functies,
differentiëren en integreren, meetkunde en goniometrie. Wiskunde
B is exacter, abstracter en diepgaander dan Wiskunde A. Wiskunde
B is ondersteunend aan het vak natuurkunde.

Toelatingseisen van vwo naar WO
De toelatingseisen voor leerlingen met een vwo-diploma voor een
WO-bachelor of HBO-bachelor opleiding zijn te vinden in het
programma Qompas en op ‘regeling aanmelding en toelating hoger
onderwijs’ op www.wetten.overheid.nl.

Hulp nodig bij kiezen?
vakdocent – coach - decaan
Als je vragen hebt over bepaalde vakken dan kun je deze het best
aan de vakdocent stellen. Heb je hulp nodig of wil je een gesprek
over het kiezen van je vakkenpakket, ga dan altijd eerst naar je
coach. Zijn jouw vragen specifieker dan zal de coach je
doorverwijzen naar een decaan.
Op de achterzijde van dit boekje vind je de gegevens van de
decanen.

Vakkenkeuze 2021-2022
planning vwo 3
woensdag 3 november
profielkeuzeworkshop HAN
woensdag 10 november
decanenvoorlichting ouders
november
voorlichting en opdrachten Qompas
LOB-uur leerlingen
vrijdag 28 januari
adviezen vakdocenten in Magister
februari
leerlingbespreekvergaderingen & driehoeksgesprekken
4 februari t/m 18 maart
vakkenkeuze leerlingen in Zermelo
21 maart t/m 21 april
evt. aanpassing vakkenkeuze
door decanen in Zermelo
vrijdag 22 april
vakkenkeuzes definitief
ondertekend inleveren bij decanen
ná 22 april:
vakkenkeuze aanpassen: alleen in hoge uitzondering
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