
 

Kies voor atheneum of gymnasium: 

¨ atheneum → Kies een 2e moderne vreemde taal: ¨  Frans   ¨ Duits  ¨ nvt (dyslexie) 
¨ gymnasium → Kies een klassieke taal:   ¨  Latijn  ¨ Grieks 

Gemeenschappelijke vakken: 

Elke leerling heeft de volgende gemeenschappelijke vakken: ne, en, ma, lo, ckv (atheneum), kcv 
(gymnasium). Bovendien heeft iedere leerling ook het vak lv.   

Maak hieronder een keuze voor één van de profielen en ga verticaal verder met kiezen: 

¨  C&M 
 
¨  E&M 

 
¨  N&G 

 
¨ N&T 

480 geschiedenis  480 geschiedenis  480 biologie  600 wiskunde b 
   480 economie  480 scheikunde  480 natuurkunde 
         480 scheikunde 

Kies één soort wiskunde:              Kies één soort wiskunde:              Kies één soort wiskunde: 

480 ¨ wiskunde c  520 ¨ wiskunde a  520 ¨ wiskunde a    
520 ¨ wiskunde a  600 ¨ wiskunde b  600 ¨ wiskunde b    

Kies één profielvak:                       Kies één profielvak:                        Kies één profielvak                          Kies één profielvak:     

440  ¨ aardrijkskunde  480 ¨ Frans  480 ¨ natuurkunde  440 ¨ wiskunde d 
480 ¨ economie  480 ¨ Duits  440 ¨ aardrijkskunde  480 ¨ biologie 
   440 ¨ aardrijkskunde       
   440 ¨ bedrijfseconomie       

Kies nog één profielvak: 
480 ¨ muziek           
480 ¨ tekenen           
480  ¨ Frans          
480  ¨ Duits          

Kies één vrij vak:                            Kies één vrij vak:                            Kies één vrij vak:                              Kies één vrij vak: 

440 ¨ bedrijfseconomie  440 ¨ bedrijfseconomie  440 ¨ bedrijfseconomie  440 ¨ bedrijfseconomie 
480 ¨ economie  480 ¨ filosofie  480 ¨ economie  480 ¨ economie 
480 ¨ filosofie  440 ¨ aardrijkskunde  480  ¨ filosofie  480  ¨ filosofie 
440 ¨ aardrijkskunde  480 ¨ Frans  440 ¨ aardrijkskunde  480 ¨ biologie 
480 ¨ muziek   480 ¨ Duits  480 ¨ natuurkunde  440 ¨ wiskunde d 
480  ¨ tekenen   480 ¨ muziek  480  ¨ Frans  480  ¨ Frans 
   480  ¨ tekenen  480 ¨ Duits  480 ¨ Duits 
      480 ¨ muziek  480 ¨ muziek 
      480    ¨ tekenen  480    ¨ tekenen 

 
Kies eventueel (een) extra vak (ken):  

 Ik overweeg als extra vak(ken) op te nemen:________________________ 
  
 Mogelijke extra vakken: 
 CM: fa, du, ec (onder voorwaarde wa), fi, be, ak, la+gr(onder voorwaarde gymnasium). 
 EM: fa, du, be, fi, ak, la+gr(onder voorwaarde gymnasium), na (onder voorwaarde wb) 
 NG: fa, du, ec, fi, be, ak, wd (onder voorwaarde wb), gs, la+gr(onder voorwaarde gymnasium). 
 NT: fa, du, ec, fi, be, bi, ak, gs, wd, la+gr (onder voorwaarde gymnasium). 

Profielkeuze vwo  
schooljaar 2022-2023  
voor vwo5 en vwo6  
 

Naam:   

 


