
PROFIELKEUZEFORMULIER     HAVO  
 

Tip: Gebruik dit formulier als ondersteuning bij de digitale 
invoer 

 
Naam:……………………………………………… Klas: ………….. 
 
Elk profiel is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. 
-Het gemeenschappelijk deel is voor elke havo bovenbouw leerling verplicht en bestaat uit: 
Nederlands, Engels, C(ulturele) K(unstzinnige) V(orming), Lichamelijke Oefening, Godsdienst 
en Maatschappijleer. 
-Het profieldeel bestaat uit vakken die zijn afgestemd op het gekozen profiel. Maar ook hierin valt 
een keuze te maken. 
-Het vrije deel kan op de achterkant van dit formulier worden ingevuld. ( 1 vak) 
 

● Let op: Wanneer er minder dan 6 leerlingen hebben gekozen, wordt een vak mogelijk niet 
aangeboden. Leerlingen en ouders krijgen bericht en advies in april, indien nodig. 

● Er wordt één clustergroep van minimaal 18 leerlingen voor het vak BSM gevormd. Bij te veel 
aanmeldingen krijgen de “sportklasleerlingen” voorrang.       

● Voor alle leerlingen geldt, dat als een combinatie van vakken een groot roosterprobleem 
oplevert, er met de leerling (en zijn/haar ouder(s), verzorger(s)) gesproken wordt over wijziging 
van het keuzevak. De ’definitieve’ pakketkeuze is dus pas echt definitief als het roostertechnisch 
mogelijk is.  

● Op dit moment is het zo dat er zeven vakken standaard worden ingeroosterd. Bij een achtste/ 
extra vak zal worden gependeld door de leerling. Dit houdt in dat de leerling het vak kan volgen 
tijdens het reguliere rooster. Afspraken met de vakdocent over aanwezigheid en zelfstudie zijn 
nodig, aangezien er keuzes gemaakt dienen te worden m.b.t. het volgen van de les.  

● De aanvraag voor een extra vak dient voor 1 mei bij de decaan te worden gedaan, middels een 
email van leerling en ouder(s)/ verzorger(s). Vervolgens beoordeelt de eindvergadering deze 
aanvraag. 

 

→ Zet een kruisje bij de door jou gekozen vakken. 
 
□   Cultuur en Maatschappij (CM)  

Profieldeel: 
- Verplicht vak: Geschiedenis 
- Welke 2e moderne vreemde taal  kies je? 

Kruis aan:     □ Duits    of □ Frans 
- Welke twee profielkeuzevakken kies je? 

         Profielkeuzevak 1:   1 vak uit:  □ Tekenen  □ Muziek □ Drama  
         □ Duits □ Frans 
 

Profielkeuzevak 2:   1 vak uit:  □ Aardrijkskunde    □ Economie   
  

 
□  Economie en Maatschappij (EM)   
 Profieldeel: 

- Verplichte vakken:  Economie, Geschiedenis,  □ Wiskunde A   of  □ Wiskunde B 
- Profielkeuzevak:     1 vak uit:     □ Bedrijfseconomie    □ Aardrijkskunde    

      □ Duits □ Frans  
 
□  Natuur en Gezondheid (NG) 

Profieldeel:       
- Verplichte vakken: Biologie, Scheikunde,  □ Wiskunde A    of □ Wiskunde B 
- Profielkeuzevak:     1 vak uit:    □ Aardrijkskunde   □ Natuurkunde    □ NLT    

       
 

□ Natuur en Techniek (NT) 
  Profieldeel: 

- Verplichte vakken:  Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde      
- Profielkeuzevak:     1 vak uit:   □ Biologie     □ NLT □ Wiskunde D 



-  Vrij Deel:  

Kruis bij het door jou gekozen profiel één keuzevak aan met een X. Dit is verplicht om je profielkeuze 
compleet te maken. 
  
 Cultuur en 

Maatschappij 
 Economie en 

Maatschappij 
 Natuur en 

Gezondheid 
 Natuur en 

Techniek 
  

Aardrijkskunde 
 

  
Aardrijkskunde 

  
Aardrijkskunde 

  
Aardrijkskunde 
 

 Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie  Bedrijfseconomie 
*mits er geen NLT is 
gekozen 

 Bedrijfseconomie 
*mits er geen NLT 
is gekozen  
 

 Duits  Duits  Duits  Duits 
 

 Frans 
 

 Frans  Frans 
*mits er geen 
Natuurkunde 
is gekozen 

 -- 

 Biologie  Biologie   --  Biologie 
 

 
 

Economie  --  Economie  Economie 

 Wiskunde A  --  NLT  NLT 
 

 --  --  Natuurkunde 
 

 -- 

 --  --  Wiskunde D (alleen 
mogelijk met 
Wiskunde B! ) 
 

 Wiskunde D  

 Tekenen  
*mits er geen 
Muziek of Drama is 
gekozen 
 

 Tekenen   Tekenen  
 

 Tekenen  
*mits er geen 
Wiskunde D is 
Gekozen 

 
 

BSM  
*mits er geen 
Muziek, Tekenen of 
Drama  is 
Gekozen 

 BSM   BSM   BSM  
*mits er geen 
Wiskunde D is 
gekozen 

 
 

Muziek 
*mits er geen 
Tekenen of Drama 
is gekozen  
 

 Muziek  Muziek  Muziek 
*mits er geen 
Wiskunde D is 
gekozen  
 

 Drama  
*mits er geen 
Tekenen of Muziek 
is gekozen 

 

 Drama   Drama   Drama  
*mits er geen 
Wiskunde D 
 is gekozen 

 

 
 
Handtekening      Datum: ouder(s) / verzorger(s):  
 
 
…………………………………………………..  ……………………………….................................... 


