
Profielkeuze 
HAVO

Schooljaar 2021-2022



- Profielen

- Studielast

- Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

- Keuzetraject

- Decaan



- Cultuur en Maatschappij (CM)

- Economie en Maatschappij (EM)

- Natuur en Gezondheid (NG)

- Natuur en Techniek (NT)



- Gemeenschappelijk deel

- Profieldeel met verplichte profielvakken en 

profielkeuzevakken

- Vrije ruimte



- Nederlands

- Engels

- Maatschappijleer

- Bewegingsonderwijs

- CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) 

- Studieles

- Profielwerkstuk



- CM:

- Geschiedenis

- Aardrijkskunde of economie

- Kunstvak of Frans of Duits (uit deze drie moeten twee

vakken gekozen worden)

- EM:

- Wiskunde A of B

- Economie

- Geschiedenis

- Bedrijfseconomie, aardrijkskunde, Frans of Duits (uit deze vier

moet één vak gekozen worden)



- NG:

- Wiskunde A of B

- Biologie

- Scheikunde

- NLT (natuur, leven en technologie), aardrijkskunde of 

natuurkunde (uit deze drie moet één vak gekozen worden)

- NT:

- Wiskunde B

- Scheikunde

- Natuurkunde

- Biologie of NLT (natuur, leven en technologie)



- Verplicht één vak in de vrije ruimte.

- Voor een tweede vak dient expliciet toestemming 
gevraagd te worden aan de afdelingsleider. Of dit kan 
hangt af van het advies van de vakdocent, de 
overgangsvergadering én van de roostertechnische 
mogelijkheden.

- De combinatie economie en kunstvak is mogelijk als 
kunstvak als 2e vak in de vrije ruimte wordt gekozen. 
Leerlingen maken zelf afspraken met de kunstvak 
docent om het vak buiten het rooster om te volgen.

- De keuzemogelijkheden staan achter in het 
profielkeuzeboekje per profiel gerangschikt.



- De overzichten en keuzemogelijkheden 

staan achter in het profielkeuzeboekje. 

- De keuze wordt digitaal gemaakt

- De leerlingen krijgen allemaal hun eigen 

inlogcode

- Na de deadline kan er geen keuze meer 

worden ingevuld



- De leerling maakt op school 35 lesuren (van 45 minuten) per 

week, bestaande uit lessen en zelfstandig werkuren 

- De studielast bestaat uit: 

- Lessen en Z-uren

- Huiswerk

- Profielwerkstuk

- Studiekeuze (bezoek aan vervolgopleidingen)



- Z-uren zijn uren waarin de leerlingen zelfstandig, 

maximaal vijf uur per week, op school moeten 

studeren. De uren worden bijgehouden en door 

een docent afgetekend op de zogenaamde gele 

kaart.



- Praktische opdrachten (PO), een 

onderzoeksopdracht die bij veel vakken wordt 

gegeven.

- Profielwerkstuk (PWS), een werkstuk dat in het 

eindexamenjaar wordt gemaakt en dat betrekking    

heeft op tenminste één van de profielvakken.



- Schoolexamen (SE)

- Centraal Eindexamen (CE)



- PTA-toetsen in klas 4 en/of 5 voor de vakken die 

afgesloten worden met alleen een schoolexamen: 

NLT, CKV en maatschappijleer.

- PTA-toetsen in klas 4 en/of 5 die meetellen voor het 

eindexamen.

- Voor het PWS wordt een cijfer gegeven dat 

gemiddeld wordt met maatschappijleer en CKV. Dit 

zogenaamde combinatiecijfer komt op de eindlijst 

te staan en telt mee als compensatie.



- Wordt afgenomen in mei van het laatste 

schooljaar.

- Het CE cijfer wordt gemiddeld met het SE 

cijfer.

- Op het diploma komen alleen afgeronde 

eindcijfers.



- Leerlingen behalen hun diploma met gemiddeld een 

voldoende (5,5 of hoger) op het Centraal Examen.

- Zij mogen voor het eindexamen (dit is het 

gemiddelde van het Schoolexamen én het Centraal 

Examen) maximaal één 5 halen voor een van de 

vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de 

kernvakkenregel).

- Op de eindlijst mogen één 4 en één 5 staan, mits 

gecompenseerd door bv. één 8 en één 7.



- Voorlopige profielkeuze: 

- Beroepsinteressetest op de computer op school.

- Voorlopige profielkeuze uiterlijk vrijdag 14 januari.

- Adviestraject:

- Alle docenten brengen advies uit met betrekking tot 

de keuzes van hun leerlingen.

- In februari/maart volgt er een gesprek van de 

mentoren met elke leerling individueel.



- Definitieve profielkeuze: 

- Half april definitieve keuze maken.

- Bij meerdere negatieve adviezen volgt er nog een 

gesprek van de mentor en eventueel de decaan met 

de ouders en de leerling.

- Leerlingen mogen, in geval van een negatief advies, 

een profiel met bijbehorend keuzevak alleen maar 

kiezen wanneer ze op hun eindrapport een 6 of 

hoger staan. Voor wiskunde B moet dit een 7 zijn.



- Profielwissel: 

- Is zeer onwenselijk.

- Is in principe mogelijk tot de herfstvakantie

- Is vrijwel nooit nodig wanneer het advies van 

de docenten wordt opgevolgd.



PROFIELKEUZE 2022-2023 HAVO CM 
 

Gemeenschappelijk deel 
X Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, 

mentorles 

Profiel deel Cultuur en Maatschappij 
Profiel deel I: verplichte vak 

X Geschiedenis 

Keuzevakken profiel deel Cultuur en Maatschappij 
Profiel deel II (1 vak kiezen) 

 Frans of 
Duits  

Profiel deel III: (1 vak kiezen) 

 Aardrijkskunde of 
Economie*   

Profiel deel IV: (1 vak kiezen) 

 Frans of 
Duits of              
Kunstvak** (niet in combinatie met economie) 

 

 

Vrije deel (1 vak kiezen) 

 Wiskunde A 

 Economie* (niet in combinatie met kunstvak) 

 Bedrijfseconomie 

 Duits 

 Frans 

 Kunstvak**  (niet in combinatie met economie )   

 Aardrijkskunde 

Extra vak (alleen in overleg met de afdelingsleider) 
 Kunstvak** 

 Ander vak uit het vrije keuze deel 

*alleen in combinatie met wiskunde A 
** De combinatie economie en kunstvak is mogelijk als kunstvak als 2e vak in de vrije 

ruimte wordt gekozen. Leerlingen volgen het vak kunstvak theorie en maken zelf afspraken 

met de kunstvak docent om het kunstvak praktijk buiten het rooster om te volgen. 



PROFIELKEUZE 2022-2023 HAVO EM 

 
Gemeenschappelijk deel 

X Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, 
mentorles 

Profiel deel Economie en Maatschappij 
Profiel deel I: verplichte vakken 

X Economie 

X Geschiedenis 

Keuzevakken profiel deel Economie en Maatschappij 
Profiel deel II (1 vak kiezen) 

 Wiskunde B of  
Wiskunde A  

Profiel deel III (1 vak kiezen) 

 Bedrijfseconomie of  
Aardrijkskunde  
Frans of 
Duits  

 

 

 

Vrije deel (1 vak kiezen) 

 Aardrijkskunde (niet in combinatie met natuurkunde) 

 Bedrijfseconomie (niet in combinatie met biologie) 

 Duits  

 Biologie (niet in combinatie bedrijfseconomie) 

 Frans  

 Natuurkunde (niet in combinatie met Aardrijkskunde) 

  

Extra vak (alleen in overleg met de afdelingsleider) 
 Kunstvak* 

 Ander vak uit het vrije keuze deel 
* De combinatie economie en kunstvak is mogelijk als kunstvak als 2e vak in de vrije ruimte wordt 
gekozen. Leerlingen volgen het vak kunstvak theorie en maken zelf afspraken met de kunstvak 
docent om het kunstvak praktijk buiten het rooster om te volgen. 



PROFIELKEUZE 2022-2023 HAVO NG 
 

Gemeenschappelijk deel 
X Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, 

mentorles 

Profiel deel Natuur en Gezondheid 
Profiel deel I: verplichte vakken 

X Biologie 

X Scheikunde 

Keuzevakken profiel deel Natuur en Gezondheid 

Profiel deel II (1 vak kiezen) 
 Wiskunde B of 

Wiskunde A  
Profiel deel III (1 vak kiezen) 

 NLT of 
Aardrijkskunde of 
Natuurkunde  

 

 

Vrije deel (1 vak kiezen) 

 Economie (niet in combinatie met kunstvak) 

 Kunstvak (niet in combinatie met economie) 

 Duits  

 Frans (niet in combinatie met NLT) 

 Natuurkunde (niet in combinatie met aardrijkskunde) 

 NLT (niet in combinatie met Frans) 

 Aardrijkskunde (niet in combinatie met natuurkunde) 

Extra vak (alleen in overleg met de afdelingsleider) 
 Kunstvak* 

 Ander vak uit het vrije keuze deel 
* De combinatie economie en kunstvak is mogelijk als kunstvak als 2e vak in de vrije ruimte wordt 
gekozen. Leerlingen volgen het vak kunstvak theorie en maken zelf afspraken met de kunstvak 
docent om het kunstvak praktijk buiten het rooster om te volgen. 



PROFIELKEUZE 2022-2023 HAVO NT 
 

Gemeenschappelijk deel 
X Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, 

mentorles 

Profiel deel Natuur en Techniek 
Profiel deel I: verplichte vakken 

X Wiskunde B 

X Natuurkunde 

X Scheikunde 

Keuzevakken profiel deel Natuur en Techniek  
Profiel deel II (1 vak kiezen) 

 Biologie of  
NLT  

Vrije deel (1 vak kiezen) 

 Economie (niet in combinatie met kunstvak) 

 Kunstvak (niet in combinatie met economie) 

 Frans (niet in combinatie met NLT) 

 Duits  

 NLT (niet in combinatie met Frans) 

 Bedrijfseconomie (niet in combinatie met biologie) 

 Biologie (niet in combinatie bedrijfseconomie) 

Extra vak (alleen in overleg met de afdelingsleider) 
 Kunstvak* 

 Ander vak uit het vrije keuze deel 
* De combinatie economie en kunstvak is mogelijk als kunstvak als 2e vak in de vrije ruimte wordt 
gekozen. Leerlingen volgen het vak kunstvak theorie en maken zelf afspraken met de kunstvak 
docent om het kunstvak praktijk buiten het rooster om te volgen. 



Achter in het profielkeuzeboekje vindt u de 

adressen van webpagina’s die een overzicht

geven van bacheloropleidingen en eisen.

Voor meer informatie kunt u altijd een afspraak

maken met mw. Erbé, de decaan: 

n.erbe@rijnlandslyceum-rlw.nl

mailto:n.erbe@rijnlandslyceum-rlw.nl


Alle informatie kunt u nalezen op de site van de school: 
Profielkeuze/-werkstuk - Rijnlands Lyceum 
Wassenaar : Rijnlands Lyceum Wassenaar 

- Kopje leerlingen

- tabblad Profielkeuze-/werkstuk

- helemaal naar beneden scrollen

- hier vindt u de profielkeuzeboekjes en de informatiebrief 

digitaal

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/leerling/profielkeuze-werkstuk/

