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Inleiding 

Binnenkort ga je een keuze maken voor een profiel in de bovenbouw. Daarvoor is het 
belangrijk dat je voldoende informatie hebt over vervolgopleidingen en opleidingseisen voor 
beroepen. Hiervoor heb je de afgelopen maanden het programma van Qompas 
doorgewerkt. 

In deze brochure ontvang je informatie over de pakketkeuze in de bovenbouw van het 
Willem Blaeu. 

Veel succes met het maken van jouw keuze. 
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Profielen 
Als leerling in de bovenbouw van het VWO moet je een aantal vakken verplicht volgen. Deze 
vakken vormen samen het gemeenschappelijk deel. Deze vakken zullen ongeveer de helft 
van de studietijd kosten. 
Daarnaast kies je een profiel. In het profieldeel zit steeds een vaste combinatie van een 
aantal vakken. Daarnaast zijn er profielkeuzevakken. 
 
Er zijn vier profielen:  
 
 Cultuur en Maatschappij  (C&M) 
 Economie en Maatschappij  (E&M) 
 Natuur en Gezondheid  (N&G) 
 Natuur en Techniek  (N&T) 
 
Er blijft dan nog een deel over om zelf in te vullen: het vrije deel. Hierin moet je tenminste 
één vak kiezen. Je mag eventueel nog een vak als extra vak kiezen. 
Hieronder staat een overzicht van de profielen / vakken op het Atheneum. Daar waar tussen 
vakken een schuine streep staat moet een keuze gemaakt worden tussen die vakken.  

Atheneum 

Profielen / vakken: Atheneum 

 N&T N&G E&M C&M 
Gemeenschappelijk 
deel 

Nederlands 
Engels 
Frans/Duits 
maatschappijleer 
CKV 
MAC 
LO 

Nederlands 
Engels 
Frans/Duits 
maatschappijleer 
CKV 
MAC 
LO 

Nederlands 
Engels 
Frans/Duits 
maatschappijleer 
CKV 
MAC 
LO 

Nederlands 
Engels 
Frans/Duits 
maatschappijleer 
CKV 
MAC 
LO 

Profieldeel wiskunde B 
natuurkunde 
scheikunde 
 

wiskunde A / B 
biologie 
scheikunde 
 

wiskunde A / B 
economie 
geschiedenis 
 

wiskunde C / A 
KUBV  
geschiedenis 
 

Profielkeuzevak biologie 
wiskunde D 

aardrijkskunde 
natuurkunde 

beco 
aardrijkskunde 

Aardrijkskunde 
economie 

Vrije deel aardrijkskunde 
BSM 
economie 
wiskunde D 

aardrijkskunde 
BSM 
economie 
wiskunde D* 

aardrijkskunde 
BSM 
Wiskunde D* 
Beco 
KUBV 

BSM 
economie 
beco 
 

Extra vak Zie voorwaarden en mogelijkheden vakkenkeuze op pagina 5 
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Gymnasium 
Als je een Gymnasiumdiploma wilt halen, kan dat in ieder profiel. Je volgt dan tenminste één 
klassieke taal. Hieronder een overzicht van de profielen / vakken op het Gymnasium: 

Profielen / vakken: Gymnasium 

 N&T N&G E&M C&M 

Gemeenschappelijk 
deel 

Nederlands 
Engels 
Latijn/Grieks 
maatschappijleer 
MAC 
LO 

Nederlands 
Engels 
Latijn/Grieks 
maatschappijleer 
MAC 
LO 

Nederlands 
Engels 
Latijn/Grieks 
maatschappijleer 
MAC 
LO 

Nederlands 
Engels 
Latijn/Grieks 
maatschappijleer 
MAC 
LO 

Profieldeel wiskunde B 
natuurkunde 
scheikunde 
 

wiskunde A / B 
biologie 
scheikunde 
 

wiskunde A / B 
economie 
geschiedenis 
 

wiskunde C / A 
KUBV  
geschiedenis 
 

Profielkeuzevak biologie 
wiskunde D 

aardrijkskunde 
natuurkunde 

beco 
aardrijkskunde 

aardrijkskunde 
economie 

Vrije deel aardrijkskunde 
BSM 
Duits 
economie 
Frans 
Grieks 
Latijn 
wiskunde D 

aardrijkskunde 
BSM 
Duits 
economie 
Frans 
Grieks 
Latijn 
wiskunde D* 

aardrijkskunde 
BSM 
Duits 
Frans 
Grieks 
Latijn 
Wiskunde D* 
KUBV 

BSM 
Duits 
economie 
Frans 
Grieks 
Latijn 
beco 
 

Extra vak Zie voorwaarden en mogelijkheden vakkenkeuze op pagina 5 
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Tweetalig VWO 
Als je het VWO tweetalig wilt afsluiten volg je, na TTO in de onderbouw succesvol 
afgesloten te hebben, in de bovenbouw een aantal vakken in het Engels. Hier gaat hierbij 
om  de vakken: LO, CKV, maatschappijleer en Masterclass. Daarnaast volg je het vak 
‘ENTTL’ dat voorbereidt op het International Baccalaureaat examen English Language and 
Literature. Je doet dit IB-Exam naast je normale VWO examen Engels. ENTTL heeft 1 
lesuur extra per week. 

Voorwaarden en mogelijkheden vakkenkeuze. 
Je kunt een extra vak kiezen als je op je eindrapport gemiddeld een 7,0 of hoger staat voor 
alle vakken.  
Voor een extra vak wordt geen roostergaranties gegeven. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar wordt gekeken naar de groepsgrootte. Daarna kijken we naar mogelijkheden om 
het extra vak in het rooster in te voegen. Er wordt geen garantie gegeven dat het extra vak 
elk jaar kan worden ingeroosterd.  
Er zijn 3 momenten waarop je een extra vak kunt laten vallen. Tot de herfstvakantie, bij het 
tweede rapport en bij de overgang naar een nieuw schooljaar. 
Een rapportvergadering kan beslissen dat je het extra vak moet laten vallen indien je bij een 
tussen- of eindrapport niet aan de bevorderingsregels voldoet.  
 
WISD kan alleen gekozen worden in combinatie met WISB. 
 
De vakken WISD, BSM zullen wellicht op de randuren van de dag gegeven worden. Deze 
twee vakken kunnen niet tegelijker tijd gekozen worden. 
 
Een vak wordt aangeboden indien minimaal 8 leerlingen het vak hebben gekozen. 
 
Om een vak/profiel te kunnen kiezen stelt de school soms de eis van een minimumcijfer. Dit 
geldt dit jaar voor de volgende vakken/profielen: 
Voor keuze BSM is dit een 7,0 of hoger voor lichamelijke opvoeding of ingeschreven staan 
als Topsporttalent-leerling  
Voor keuze Wis-B is het eindrapportcijfer voor wiskunde minimaal een 7,0 of een positief 
advies van de vakdocent. Leerlingen die een NT- of NG-profiel kiezen, moeten gemiddeld 
minimaal een 7,0 staan voor de profielvakken of een positief advies krijgen van de docenten 
van de betreffende profielvakken. 
 
Ook is het mogelijk dat een vakdocent meent dat je een vak niet moet kiezen. De adviezen 
per vak worden bekendgemaakt  bij rapport 2. De ervaring leert dat leerlingen die voor een 
vak een negatief hebben gekregen en dit toch kiezen, later in de problemen komen. 
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Rapporten 
In de Tweede Fase krijg je na elke periode een rapport. Op het rapport staat het gemiddelde 
cijfer van die periode. Ook vind je op het rapport het gemiddelde cijfer dat je tot dat moment 
hebt gehaald (over alle periodes tot dan toe). Net als in de onderbouw krijg je vier 
perioderapporten en één eindrapport. Aan het eind van het jaar krijg je ook een overzicht 
van de schoolexamenresultaten. Op deze kaart staan de cijfers die je meeneemt naar het 
examenjaar. 

PTA, Schoolexamen en Centraal examen 
De cijfers die je krijgt in het vierde, vijfde en zesde leerjaar tellen soms mee voor jouw 
schoolexamencijfer (SE). Welke cijfers voor het SE meetellen staat in het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA kun je ook vinden met welk gewicht cijfers 
meetellen voor het schoolexamen. Aan het begin van elk schooljaar krijg je het PTA 
uitgereikt. Voor de meeste vakken moet je ook een landelijk Centraal Examen (CE) doen 
aan het eind van het zesde leerjaar. De vakken die een CE hebben, zijn hierna steeds vet 
gedrukt. 

Topsport Talentschool 
Een Topsport talentschool houdt rekening met jouw trainingen en kan gebruik maken van 
ontheffingen van de onderwijstijd.  
Topsport Talentscholen bieden daarom de mogelijkheid aan om gespreid examen te doen. 
Dan worden de eindexamenvakken over twee jaar verspreid. Alles met het doel om sport en 
studie zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Leerlingen die net buiten deze regelgeving vallen willen wij toch ondersteunen. Die 
leerlingen willen wij de tijd geven om naar de Lootstatus toe te groeien. De school noemt dit 
Talentstatus. 
 
Ontheffingen zorgen voor een betere afstemming van de combinatie sport en studie. Echter 
zonder het volgen van de vrijgestelde vakken kunnen er geen compensatiepunten worden 
behaald voor je examencijferlijst. Als je ontheffingen hebt kun je bovendien geen 
compensatiepunten halen voor het combinatiecijfer voor je profielwerkstuk/maatschappijleer. 
Ook kan de keuze om een vak niet te volgen belangrijke gevolgen hebben voor mogelijke 
vervolgstudies. 
 
Alle LOOT-leerlingen hebben ontheffing voor LO. Daarnaast kunnen leerlingen met een 
topsportstatus voor een aantal andere vakken ook ontheffing aanvragen.  
Hierover ontvangen jouw ouders rond de meivakantie een brief. 
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Vakken in het vierde, vijfde en zesde leerjaar 
De studielast is het gemiddelde aantal studie-uren dat een leerling aan een vak moet 
besteden om het vak met goed gevolg af te ronden. 
Niet alle schoolvakken worden in ieder leerjaar aangeboden. Sommige vakken worden al in 
VWO 4 of VWO 5 afgesloten. Het eindcijfer voor dat vak neem je mee naar het examenjaar. 
Sommige vakken starten pas in VWO 5.  
Hieronder een overzicht van alle vakken op het VWO. 
Vetgedrukte vakken worden in VWO 6 afgesloten met een centraal examen.  

Lessentabel VWO in de bovenbouw 

Vak afkorting studielast 

Nederlandse taal en literatuur NETL 480 

Latijnse taal en cultuur LATL 600 

Griekse taal en cultuur GRTL 600 

Franse taal en literatuur FATL 480 

Duitse taal en literatuur DUTL 480 

Engelse taal en literatuur  ENTL 400 

geschiedenis GES 480 

aardrijkskunde  AK 440 

wiskunde A WISA 520 

wiskunde B WISB 600 

wiskunde C WISC 480 

wiskunde D WISD 440 

natuurkunde NAT 480 

scheikunde SCHK 440 

biologie BIOL 480 

economie ECON 480 

bedrijfseconomie BECO 440 

Masterclass MAC 120 

maatschappijleer MAAT 120 

lichamelijke opvoeding LO 120 

bewegen, sport en maatschappij BSM 440 

kunst (beeldende vorming) KUBV 480 

culturele en kunstzinnige vorming CKV 160 

profielwerkstuk PWS 80 
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Profieleisen toelating HBO en WO  
Op magister vind je een lijst met profieleisen per opleiding. Deze lijst kan je vinden via 
bibliotheek leerlingen→ afdeling onderbouw havo/vwo→ decanaat 

Selectie hoger onderwijs 

Iedereen die over het juiste diploma beschikt, heeft toelatingsrecht tot het hoger onderwijs. 
Maar in sommige gevallen vindt er een selectie plaats. Deze selectie moet ervoor zorgen dat 
de juiste student op de juiste plek terechtkomt. 

Selectie vindt plaats bij 3 groepen opleidingen: 

• Opleidingen met een vastgesteld aan plaatsen (numerus fixus) 
Sommige opleidingen stellen van tevoren vast hoeveel studenten zij kunnen toelaten. 
Zijn opleidingen zo populair dat te veel studenten zich aanmelden? Vanaf dan 
worden studenten op basis van decentrale selectie toegelaten tot een opleiding met 
een numerus fixus.  
De onderwijsinstellingen bepalen zelf welke kandidaten het best voldoen aan 
specifieke selectiecriteria. Deze selectiecriteria worden door de instelling zelf 
vastgesteld. 
Ook de aanmelddatum voor de decentrale selectie wordt door de instelling bepaald. 
 

• Kleine en intensieve opleidingen 
Sommige opleidingen hebben zulke bijzondere eigenschappen, dat selectie nodig is. 
Zoals de university colleges. 
 

• Opleidingen met aanvullende eisen 
Voor sommige opleidingen zijn bijzondere vaardigheden, kennis of aanleg nodig, 
zoals de kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende eisen 
 
 

Uitleg inhoud vakken in de bovenbouw  
De leerlingen krijgen tijdens de reguliere lessen uitleg over de vakken in de bovenbouw.  
 

Nog vragen? 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de informatie uit dit boekje, kan je altijd een 
mail sturen naar: 
decaan@willemblaeu.nl 
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