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Inleiding
In deze brochure vind je informatie over de manier waarop het onderwijs in de tweede fase van
het havo op het Da Vinci College is geregeld.
In de bovenbouw van het havo, dus in de klassen 4- en 5-havo krijg je te maken met de tweede
fase. Dat heeft twee belangrijke gevolgen:
1) Je moet een profiel kiezen, een aantal bij elkaar behorende vakken. De overheid heeft hiervoor
strakke richtlijnen gegeven.
2) Je moet meer zelfstandig studeren. Bij een groot aantal vakken moet je praktische opdrachten
uitvoeren en je zult leren steeds meer zelfstandig aan het werk te gaan. De school wordt een
‘studiehuis’, waarin je zelf veel initiatief moet gaan nemen.
Het zijn allemaal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat leerlingen goed voorbereid aan een
opleiding in het hbo kunnen beginnen.

Profielen
Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een groep van
verwante opleidingen in het hoger onderwijs.
Je kunt kiezen uit vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek
Elk profiel bestaat uit:
• een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is.
• een profieldeel, dat kenmerkend is voor dat profiel.
• een vrij deel.
De brede vorming in het gemeenschappelijk deel neemt bijna de helft van de tijd in beslag, het
profieldeel ruim een derde.
In het vrije deel, dat de rest van de studietijd omvat, kan het gekozen profiel worden aangevuld
met vakken uit andere profielen of met andere keuzevakken.
Verder worden uren uit de vrije ruimte besteed aan mentorlessen, waarin naast andere zaken ook
oriëntatie op het vervolgonderwijs aan de orde komt.

Nieuwe vakken (vakken die niet in de onderbouw gegeven worden)
•
•
•
•
•

Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) in het gemeenschappelijk deel
Maatschappijleer (maat) in het gemeenschappelijk deel
Informatica (in)
Bedrijfseconomie (beco)
Bewegen, Sport en Maatschappij (bsm)
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Studielast
In de tweede fase wordt niet langer in lesuren gerekend. De tijd die voor een vak beschikbaar is,
wordt uitgedrukt in studielast. De studielastbenadering gaat uit van de tijd die de gemiddelde
leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als
thuis. De studielast omvat alles, ook werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de
mediatheek, excursies en het huiswerk.
De programmering van de tweede fase is gebaseerd op een eenvoudig uitgangspunt. Een
schooljaar bestaat voor jou uit (circa) veertig werkweken van veertig uur, dat betekent dat per jaar
1600 uur beschikbaar is. De bovenbouw van het havo omvat twee jaar, dat betekent een
studielast van 3200 uur.
In de wet is een ondergrens voor de inspanning van de school vastgelegd. Dit houdt in dat de
school een onderwijsprogramma moet aanbieden van zo’n 1000 uren per leerjaar; in het laatste
leerjaar zijn dat er 700. Het gaat dan om onderwijsactiviteiten waarin sprake is van directe
begeleiding in of buiten de school door leraren of anderen, zoals stagementoren of technische
onderwijsassistenten. Voorbeelden van ‘contacturen' zijn instructielessen, toetsen, excursies,
sportdagen, stages en werken in de mediatheek.

Studiehuis
Een ander aspect van de tweede fase is het studiehuis. Je zult merken dat je in de bovenbouw
steeds meer in een situatie terecht komt waarin je zelfstandig aan het werk bent. De leraar
organiseert het onderwijsproces en begeleidt jou, als leerling, in het onderwijsproces. Je doet
kennis op van de vakken die je hebt gekozen.
Daarnaast vraagt de maatschappij om mensen die breed en algemeen gevormd zijn en die in staat
zijn hun kennis, inzicht en vaardigheden effectief aan te wenden in uiteenlopende situaties. Om
mensen die over sociale vaardigheden beschikken, die kunnen onderhandelen en samenwerken.
De pedagogisch-didactische aanpak is gericht op het ontwikkelen van deze kwaliteiten bij
leerlingen. Gevarieerde werkvormen die stimuleren dat leerlingen actief en zelfstandig leren,
toepassingsgericht leren, samenwerkend leren en "leren leren".
In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan hoe je leert, hoe je met elkaar omgaat en hoe je
gaat kiezen voor een vervolgopleiding. Wij kijken naar je leerstijl, naar planning en
toetsvoorbereiding. En tijdens het LOB-gedeelte krijg je een brede blik op de mogelijkheden, zowel
van de wereld om je heen als van jezelf!

Doorstroming naar het hbo (hoger beroepsonderwijs)
De aansluiting van het voortgezet onderwijs op het vervolgonderwijs verloopt niet altijd even goed
en kan verbeterd worden. Veel studenten haken in het eerste jaar af. Dit komt vooral doordat ze
over onvoldoende vaardigheden beschikken zoals plannen, organiseren en zelfstandig activiteiten
uitvoeren. Daarom krijg je bij alle vakken in de tweede fase met vaardigheden te maken: omgaan
met informatie, onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen, argumenteren, schrijven, spreken,
presenteren en samenwerken.
Het is heel belangrijk dat je weet wat de studierichting in het hoger onderwijs die je wilt gaan
kiezen, inhoudt. Daarom besteed je een stuk van hun vrije deel aan LOB, “loopbaan-oriëntatie en
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begeleiding”, zodat je een goed en realistisch beeld krijgt van studeren en een studie in het hoger
onderwijs.
Voor iedere studierichting in het hoger onderwijs is er straks minimaal één profiel dat zonder
verdere eisen toelating biedt. Zo is aan het havo-profiel economie en maatschappij bijvoorbeeld
het recht gekoppeld in te stromen in diverse hbo-opleidingen in de sectoren economie en
communicatie. Aan een leerling met een ander profiel kunnen nadere eisen gesteld worden aan
het vakkenpakket, met andere woorden: er moeten dan bepaalde vakken in het vrije deel zijn
gekozen. De instroomrechten worden gepubliceerd in een ministeriële regeling. Een samenvatting
hiervan vind je aan het eind van deze brochure.

Examendossier
Het examen valt uiteen in een landelijk deel (centraal examen) en een deel dat door de school
wordt georganiseerd (schoolexamen). Voor sommige vakken is er alleen een schoolexamen.
De eisen voor het schoolexamen zijn vastgelegd in de examenprogramma's. Ze omvatten alle
onderdelen waaruit het examendossier voor een vak bestaat.
De school hoeft niet alle onderdelen van het schoolexamen in het laatste schooljaar te stoppen.
Sommige vakken kunnen zelfs al aan het eind van het vierde jaar worden afgesloten met een
schoolexamen. Het centraal examen blijft in het laatste jaar.

Toetsvormen en gewicht
De toetsvormen in het schoolexamen zijn:
• Dossiertoetsen (DT); dit zijn toetsen met open en gesloten vragen
• Praktische opdrachten (PO)
• Profielwerkstuk (PWS)
Het cijfer voor een schoolexamen wordt bepaald door onderdelen die met open of gesloten
vragen worden getoetst en door praktische opdrachten. Het centraal examen en het
schoolexamen bepalen ieder voor de helft het eindcijfer voor een vak.
Profielwerkstuk (PWS)
Het profielwerkstuk (studielast 80 uur) is een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meer
vakken uit het profieldeel zijn betrokken. Je kunt zo, meestal aan het begin van de examenklas
laten zien wat je aan kennis en vaardigheden in huis hebt. Je krijgt er een cijfer voor, dat meetelt
in het combinatiecijfer, samen met de vakken Maatschappijleer (maat) en Culturele en
Kunstzinnige Vorming (ckv).
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Wanneer ben je geslaagd?
Je bent geslaagd als:
• je gemiddeld een voldoende hebt voor het Centraal Schriftelijk Examen; dat gemiddelde
mag dus niet lager zijn dan een 5.5
en :
• alle eindcijfers (= het gemiddelde van schoolexamen en het CSE per vak) 6 of hoger zijn,
• je één 5 als eindcijfer hebt behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,
• je één 4, of twee keer 5 of één 5 en één 4 hebt behaald als eindcijfers en voor de overige
vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is.
• Kernvakkenregeling: je mag ten hoogste één 5 als eindcijfer scoren voor de kernvakken
Nederlands, Engels, en Wiskunde. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste
één 5 voor Nederlands of Engels behaald mag worden.
• De cijfers voor de vakken Maatschappijleer (maat) en Culturele en Kunstzinnige Vorming
(ckv) maken samen met het profielwerkstuk (PWS) deel uit van het combinatiecijfer.
De eindcijfers van deze drie onderdelen moeten minimaal een 4 zijn. Het gemiddelde van
de drie afgeronde cijfers telt als combinatiecijfer mee als één cijfer in de zak/slaagbepaling.
• Het vak Lichamelijke Opvoeding moet afgerond zijn met een kwalificatie “voldoende” of
“goed”.
De overgangsnormen van 4 havo naar 5 havo zijn afgeleid van de zak/slaag-bepaling. Deze
overgangsnormen zijn te vinden op de schoolwebsite; mijnschool.psg.nl.

Overstap naar het vwo na het havo-examen.
Een leerling die na 5 havo naar 5 vwo wil overstappen moet voldoen aan de onderstaande
toelatingseisen:
1. De leerling moet 2 vakken in de vrije ruimte hebben op de 5 havo eindlijst. Als een
leerling geen 2 vakken in de vrije ruimte heeft moet een nieuw vak opgenomen
worden in het vakkenpakket. Voor dit nieuwe vak moet een aansluitprogramma
gevolgd worden. Dit is slechts mogelijk bij een beperkt aantal vakken.
2. Het te volgen vakkenpakket moet aansluiten bij de vakken waarin examen is
gedaan in 5 havo.
e
3. De leerling moet verplicht in het vakkenpakket wiskunde en een 2 mvt hebben
(uitzonderingen mogelijk voor de 2e mvt bij de ng/nt profielen).
4. De leerling moet ook een aanmelding doen bij een hbo-opleiding.
5. De leerling krijgt m.b.t. de inschrijving een advies.
Een voorlopig advies voor de meivakantie.
Een definitief advies z.s.m. na de uitslag van het CSE.
Het advies is gebaseerd op:
- de cijfers op de eindlijst havo.
- het advies van vakdocenten (op basis van capaciteiten, werkhouding en gedrag).
6. Middels een mail naar aanmeldendoorstroomdvc@psg.nl, kun jij je opgeven voor
een intakegesprek met de decaan op het Da Vinci College.
7. Aanmelding voor een overstap naar 5 vwo moet voor 1 maart bij de decaan.

6

Overzicht profielkeuze havo
Overzicht van de vakken in het gemeenschappelijk deel
Nederlands

Engels of
BEC

Maatschappijleer

CKV

LO

Overzicht van de vakken in het profieldeel
Cultuur en
Maatschappij
Geschiedenis
Duits of Frans
1 vak kiezen uit:
Muziek
Tekenen
1 vak kiezen uit:
Economie
Aardrijkskunde

Economie en
Maatschappij
Wiskunde A of B
Geschiedenis
Economie

Natuur en
Gezondheid
Wiskunde A of B
Scheikunde
Biologie

Natuur en
Techniek
Wiskunde B
Scheikunde
Natuurkunde

1 vak kiezen uit:
Bedrijfseconomie
Aardrijkskunde

1 vak kiezen uit:
Natuurkunde
Aardrijkskunde

1 vak kiezen uit:
Biologie
Informatica

Overzicht van de keuzes in het vrije deel
1(of 2) examenvakken
Geen Muziek
Geen Tekenen
Geen Natuurkunde
Geen Scheikunde
Geen Wiskunde B

1(of 2) examenvakken
Geen Scheikunde

1(of 2) examenvakken 1(of 2) examenvakken
Geen Geschiedenis
Geen Geschiedenis

Maximaal 1 kunstvak
(tekenen of muziek)

Maximaal 1 kunstvak
(tekenen of muziek)

Maximaal 1 kunstvak
(tekenen of muziek)

Keuzes in het vrije deel
Je moet minimaal één vak in het vrije deel kiezen. Dit kan vrijwel ieder profielvak zijn dat jij nog
niet hebt gekozen hebt of het vak Bewegen, Sport en Bewegen (BSM). In de tabel hierboven zie je
welke keuzes er per profiel niet mogelijk zijn.
Het is belangrijk dat je bij het opgeven van de vakken in de vrije ruimte het vak dat je zeker in het
rooster wilt als 1e keuze opgeeft!! Deze wordt (vrijwel) zeker toegekend. Het tweede vak in de
vrije ruimte wordt alleen toegekend als er ruimte is in het rooster en in de klas
(zie ook procedure toekenning tweede vak in het vrije deel op blz. 10).
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Welke keuzes moet je maken?
Keuze in het gemeenschappelijk deel; Engels of BEC
Bij ons op Da Vinci College is er een keuze tussen twee verschillende vakken Engels: regulier Engels
en BEC. BEC staat voor Business English Certificate en is voor leerlingen die goed zijn in Engels en
geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om de zakelijke kant op te gaan.
Tijdens deze lessen leer je het Engels dat je nodig hebt in het bedrijfsleven. Denk onder andere aan
de specifieke termen en het taalgebruik om te onderhandelen, je ideeën te presenteren of zakelijke
afspraken te maken. Ook culturele verschillen tussen jou en je zakelijke partners worden behandeld.
Er wordt vooral aandacht besteed aan de communicatieve vaardigheden (luisteren, spreken en
schrijven) en minder aan grammatica dan in de reguliere lessen Engels. Bij de keuze voor BEC is het
dus belangrijk dat je al een stevige grammaticale basis hebt!
BEC wordt in 5havo afgesloten met een Cambridge Business English Exam (op Vantage niveau),
afgenomen door de British Council in Amsterdam, maar natuurlijk word je bij BEC ook voorbereid
op het landelijk examen Engels zoals dat ook voor de reguliere leerlingen Engels geldt.
Omdat steeds meer hbo-opleidingen geheel of gedeeltelijk in het Engels worden aangeboden heeft
het BEC-certificaat een meerwaarde, met name voor vervolgstudies met een economisch karakter.
Ook kan het een pluspunt zijn bij aanmelding voor vervolgstudies met een decentrale selectie. Voor
meer informatie over het BEC verwijzen wij je naar: Https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/business-vantage/
Wij adviseren je ten strengste om je alleen in te schrijven voor BEC als je zowel voor de luistertoets
Engels, de leestoets Engels en het gemiddelde eindcijfer voor Engels minimaal een onafgeronde 7,0
of hoger behaald hebt of verwacht te behalen. Bovendien moet de huidige vakdocent een positief
advies geven, waarbij ook instelling en werkhouding een rol zullen spelen. Na de overgangsvergadering van het huidige schooljaar wordt besloten of je inderdaad tot het BEC-programma toegelaten
wordt. Mocht dat niet het geval zijn dan zul je in een reguliere Engelse lesgroep geplaatst worden.
Ook voor de huidige 3havo-tto leerlingen geldt dat er aan het eind van leerjaar 3 van een
bovengemiddeld taalniveau mag worden uitgegaan. Voor de zekerheid adviseren wij ook hen om
alleen voor BEC te kiezen indien de leerling voor zowel de luistertoets Engels, de leestoets Engels en
het gemiddelde eindcijfer minimaal een onafgeronde 7,0 of hoger gescoord heeft of verwacht te
scoren in klas 3. Daarnaast is een sterke motivatie voor het vak Engels en de taal gewenst alsmede
de vaardigheid om zelfstandig en gedisciplineerd te kunnen werken.
Voor de huidige reguliere 3havo leerlingen is het overstappen naar 4havo BEC geen geringe maar
ook geen onmogelijke opgave. Als je voor het BEC-programma kiest, krijg je vier uur Engels in het
vierde leerjaar. Aan het BEC-programma zijn in het vierde leerjaar geen extra kosten verbonden.
Wel heeft een leerling die die het BEC-programma volgt de mogelijkheid om de week vóór de
kerstvakantie deel te nemen aan een excursie naar Londen. De activiteiten tijdens die reis zullen
een duidelijk verband houden met het Business aspect. De kosten voor deze excursie bedragen circa
€450,-. Dit bedrag kan in drie termijnen worden voldaan. Deelname is vrijwillig doch wordt van harte
aanbevolen.
Wel zijn er extra kosten voor het internationale Cambridge examen dat in klas 5 wordt afgenomen.
De kosten voor dit examen bedroegen het afgelopen jaar €224/244 per leerling (afhankelijk van een
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paper-based danwel een computer-based examen) en worden aan het begin van klas 5
gefactureerd. De leerlingen dienen op eigen gelegenheid en voor eigen kosten naar Amsterdam te
reizen (soms op twee dagen) om aan het afsluitende Cambridge examen deel te nemen.
Om een goed beeld te geven van wat het BEC-programma daadwerkelijk inhoudt, wordt er voor
niet-TTO leerlingen nog een korte voorlichting georganiseerd, wellicht in een les Engels, wellicht op
een ander nader aan te geven moment en plaats.

Keuzes binnen de profielen
Profiel: Cultuur en Maatschappij:
• Frans of Duits
• Muziek of Tekenen
• Economie of Aardrijkskunde
Profiel: Economie en Maatschappij:
• Wiskunde A of Wiskunde B
• Bedrijfseconomie of Aardrijkskunde
Profiel: Natuur en Gezondheid:
• Wiskunde A of Wiskunde B
• Natuurkunde of Aardrijkskunde
Profiel: Natuur en Techniek:
• Biologie of Informatica

Keuzes in het vrije deel
Je moet minimaal één vak in het vrije deel kiezen. Dit kan vrijwel ieder profielvak zijn dat jij nog
niet hebt gekozen binnen je profiel of het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM).
Let op de beperkingen! Deze staan vermeld op blz. 7 in de tabel van het vrije deel.
Opmerkingen bij het vak Wiskunde B:
• Wiskunde B is een wezenlijk ander vak dan Wiskunde A met voor het grootste deel andere
stof. Een aanvraag gedurende klas 4 havo voor een overstap van Wiskunde B naar
Wiskunde A houdt dus in dat je aan een geheel ander vak begint. Deze overstap is dan ook
niet altijd mogelijk. Het kan zijn dat geen passend rooster gemaakt kan worden of dat een
klas in het nieuwe rooster met Wiskunde A al vol is.
Mocht een overstap wel mogelijk zijn dan heeft dit altijd tot gevolg;
- Een inhaalprogramma voor de gemiste stof
- Een inhaalprogramma voor de gemiste toetsen
- Een nieuw rooster waarbij je meestal ook bij meerdere vakken in een nieuwe
lesgroep en bij een andere docent wordt geplaatst!!
• Een leerling die het profiel NT zonder het vak Biologie kiest kan niet overstappen van
Wiskunde B naar wiskunde A. Wiskunde B is verplicht in het profiel NT
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Wiskunde D
Het schooljaar 2020-2021 is er een pilot gestart in 4 havo en 4 vwo voor het vak Wiskunde D. Deze
pilot zal in februari 2021 tussentijds geëvalueerd worden. Mocht de schoolleiding na de evaluatie
besluiten om Wiskunde D ook volgend schooljaar aan te bieden in klas 4, dan zullen zij uiterlijk 1
maart de ouders en leerlingen van klas 3 hiervan op de hoogte stellen.
Waarschijnlijk zal Wiskunde D dan alleen een keuzevak zijn in het vrije deel van het profiel Natuur
en Techniek.

Procedure bij toekenning van het tweede vak in het vrije deel
Bij het maken van het rooster voor het volgend schooljaar wordt de keuze voor het tweede vak in
het vrije deel niet meegenomen. Het tweede vak in het vrije deel wordt slechts toegekend als dit
binnen het basisrooster mogelijk is.
De procedure voor toekenning van het tweede vak in het vrije deel is als volgt:
• Alle cijfers van het eindrapport van klas 3 worden opgeteld (1 decimaal nauwkeurig).
• De leerlingen met het hoogste totaal worden als eerste geselecteerd.
• Komen er meer leerlingen met hetzelfde totaal in aanmerking voor een plaats, dan wordt
er geloot.
• Uiterlijk 10 dagen na de laatste officiële schooldag worden de roosters voor het begin van
het nieuwe schooljaar gepubliceerd in Zermelo. Hier kun je dus zien welke vakken zijn
toegewezen.
• Aan het begin van het schooljaar wordt er een lijst gepubliceerd op de schoolwebsite
mijnschool.psg.nl onder “rooster” met leerlingnummers waaraan het tweede vak in het
vrije deel niet is toegewezen.

Belangrijke data richting profielkeuze
-

27 januari; voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers over de profielkeuze.
11-18 februari; Toetsweek
14 februari; adviezen van de vakdocenten over profielkeuze
Uiterlijk 19 februari; voorlopige profielkeuze opgeven.
2 + 3 maart; 10-minuten gesprekken (voortgang en profielkeuze).
Uiterlijk 8 maart; definitieve profielkeuze opgeven.
Uiterlijk 10 werkdagen na de laatste schooldag is in Zermelo te zien welke vakken zijn
toegewezen.

NB; Bovenstaande data zijn de data zoals ze bekend waren bij het schrijven. Het kan zijn dat
deze aangepast gaan worden i.v.m. de Corona-maatregelen. De schoolleiding zal de leerlingen
en ouders hierover tijdig op de hoogte brengen.

Vakken met zowel schoolexamen als centraal examen.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nederlands
Alle moderne vreemde talen
Economie
Bedrijfseconomie
Wiskunde A en B
Biologie
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Natuurkunde
Scheikunde
Tekenen
Muziek
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Vakken met alleen een schoolexamen.
•
•
•
•
•

Informatica
Bewegen, Sport en Maatschappij
Maatschappijleer
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding

Vakken die afgesloten worden in 4 havo.
In 4 havo worden de vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming en Maatschappijleer afgesloten.

LOB activiteiten in 4 havo en 5 havo
In de tweede fase blijft Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) onderdeel van je programma.
4 havo programma:
• Eerste oriëntatie op de vervolgopleidingen.
• Aansluitprogramma havo – HvA:
o bezoek studenten van het hbo
Eind klas 4: evaluatie van het keuzeproces tot dan toe en een voorlopige keuze voor een
vervolgopleiding.
5 havo programma:
• Aansluitprogramma havo – HvA:
o bezoekdag hbo
o mogelijkheid tot meelopen met studenten in de studierichting van je keuze.
• Bezoeken van Open Dagen en andere voorlichtingsactiviteiten.
• Verder met verkennen en verdiepen van de verschillende mogelijkheden van
vervolgopleidingen.
• De knoop doorhakken over je keuze voor een vervolgopleiding en je, naar alle
waarschijnlijkheid, aanmelden voor een studie in het Hoger Onderwijs.
• De afronding van het Toekomstdossier en het LOB programma d.m.v. een slotopdracht.

Welke opleidingen en beroepen passen het best bij een bepaald profiel?
Profiel Cultuur en Maatschappij
Het profiel Cultuur en Maatschappij is zeer geschikt voor opleidingen en beroepen in de kunst, in
het onderwijs, in de sociale sector en in de communicatie. Bij kunst kun je denken aan een
opleiding tot kunstenaar aan de hogeschool voor de kunsten, maar ook aan andere opleidingen
waarbij je creatief moet zijn, zoals creatieve therapie. Voor de opleiding tot kunstenaar (b.v.
schilder, beeldhouwer, modeontwerper, filmer, musicus) is de belangrijkste voorwaarde natuurlijk
dat je talent hebt.
Maar binnen dit profiel kun je in een kunstvak je creativiteit verder ontwikkelen en kun je veel
leren over het vak. Bij dit profiel passen ook heel goed de sociale opleidingen, zoals
maatschappelijk werk en sociaal-pedagogische hulpverlening. Het gaat om beroepen waarin je
mensen bijstaat die maatschappelijk in nood zijn geraakt. Je praat met ze en probeert een
oplossing te vinden voor de problemen. Ook personeelswerk kun je hierbij rekenen. Voor
beroepen in het onderwijs is dit profiel erg geschikt, al zal voor sommige opleidingen, zoals leraar
in een exact vak, een ander profiel verplicht zijn. In het onderwijs ben je met jongeren en
volwassenen bezig, je moet organiseren en je moet creatief zijn. En dat zijn allemaal zaken die in
dit profiel aan de orde komen. Alle vakken van CM hebben met communicatie te maken: het
overbrengen van informatie aan anderen. Daarom kun je met dit profiel ook goed terecht in
opleidingen in de sector communicatie. Denk aan opleidingen als journalistiek en voorlichting en
communicatie.
Sectoren die goed bij Cultuur & Maatschappij passen:
Onderwijs, hulpverlening, communicatie, kunst.
Voorbeelden van beroepen die bij Cultuur & Maatschappij passen:
Beeldend kunstenaar, leraar basisonderwijs, leraar voortgezet onderwijs, journalist,
maatschappelijk werker, cultureel werker, musicus, toneelspeler, personeelswerker,
museummedewerker, creatief therapeut.
Samengevat:
Cultuur en Maatschappij: werken met talen, inlevingsvermogen, met mensen willen praten,
kunnen luisteren, sociaal betrokken zijn, maatschappelijke interesse hebben, artistiek bezig zijn,
werken met media.

Profiel Economie en Maatschappij
Het profiel Economie en Maatschappij is heel geschikt voor degenen die in de richting van
economie, handel, management, communicatie of toerisme verder willen gaan. Wat economie,
handel en management betreft denk je bij dit profiel aan opleidingen als commerciële economie,
bedrijfseconomie en management, economie en recht. Hbo-opleidingen in de richting van bestuur
(meestal bij de overheid) en management (meestal bij het bedrijfsleven) zijn b.v. bestuurskunde
en bedrijfskunde. Met EM ben je daar goed op voorbereid. Je moet bedenken dat je in EM meer
met rekenen en onderzoeken bezig bent dan bij CM. Je zou voor dit profiel eigenlijk een beetje
ondernemend moeten zijn en van organiseren moeten houden, want uiteindelijk is de kans groot
datje een leidende functie in het bedrijfsleven of bij de overheid krijgt.
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Sectoren die goed bij Economie & Maatschappij passen:
Controle, handel, administratie, vervoer, communicatie, bestuur
Voorbeelden van beroepen die bij Economie & Maatschappij passen:
Bedrijfseconoom, administrateur, bestuurskundige, public-relations-officer, accountant, uitgever,
journalist, personeelswerker, belastingconsulent, uitgever, hotelmanager, makelaar, touroperator,
directeur reisbureau, leraar economie of aardrijkskunde.
Samengevat:
Economie en Maatschappij: adviseren op gebied van financiën, begrotingen opstellen/toelichten,
leidinggeven en organiseren, kantoorwerk, zakelijke gesprekken voeren/onderhandelen,
cijferwerk, in- en verkoop, marktonderzoek.

Profiel Natuur en Gezondheid
Dit profiel doe je als je belangstelling hebt voor mensen, dieren en planten. Bij ‘belangstelling voor
mensen’ moet je dan in de eerste plaats denken aan de zorg voor de gezondheid. Met dit profiel
kun je alle opleidingen op medisch gebied gaan doen zoals fysiotherapie, logopedie,
verpleegkundige, diëtist.
Veel NG-ers zullen op een laboratorium terecht komen, b.v. bij een ziekenhuis. Daar doe je
biologisch en chemisch onderzoek met behulp van apparatuur. Hier speelt het omgaan met
mensen natuurlijk een minder belangrijke rol. Je moet dan wel erg precies zijn.
Ook voor de opleidingen die met dieren en planten te maken hebben, zit je goed met N&G. Denk
aan agrarische richtingen als bos- en natuurbeheer, veehouderij, tuin- en landschapsinrichting,
enz.
Verder is NG een goed profiel voor milieuopleidingen.
Verder horen de opleidingen op het gebied van voeding in dit rijtje thuis.
Veel mogelijkheden dus, maar pas op: je moet wel met de exacte vakken uit de voeten kunnen,
anders krijg je problemen.
Sectoren die goed bij Natuur en Gezondheid passen:
Gezondheidszorg, onderzoek, productie en techniek, agrarische sector, leefbaarheid en milieu
Voorbeelden van beroepen die bij Natuur & Gezondheid passen:
Fysiotherapeut, verpleegkundige, verloskundige, operatieassistent, diëtist, agrarisch voorlichter,
landschapsarchitect, tuinarchitect, bosbouwkundige, laboratoriummedewerker, milieudeskundige.
Samengevat:
Natuur en Gezondheid: adviseren op gebied van gezondheid, natuur, milieu, voeding,
landbouw/tuinbouw, interesse voor medisch, milieu, agrarisch; mensen helpen en verzorgen;
onderzoek doen, problemen oplossen.

Profiel Natuur en Techniek
Natuur en Techniek is vooral bedoeld voor opleidingen waarin de exacte vakken een belangrijke
rol spelen. Op het HBO staan alle technische en exacte opleidingen voor je open: elektrotechniek,
bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde, autotechniek, enz. Bij het werk
komen veel berekeningen te pas en vaak is het belangrijk dat je ruimtelijk inzicht hebt. Ook met de
computer moet je goed overweg kunnen. Ook laboratoriumwerk ligt in het verschiet, inclusief de
meer technische richtingen als chemische technologie en biotechnologie.
Maar je hoeft echt niet een techneut te zijn om dit profiel te kiezen. In de milieusector is werk te
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vinden en je kunt met NT ook alle opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en landbouw en
natuurlijke omgeving doen. Voor deze opleidingen is biologie aan te raden.
Verder kun je denken aan opleidingen als informatica, verkeerskunde en verkeersvlieger.
Prima vooruitzichten dus, maar je moet wel behoorlijk goed zijn in de exacte vakken.
Sectoren die goed bij Natuur & Techniek passen:
Onderzoek, productie en techniek, leefbaarheid en milieu, communicatie
Voorbeelden van beroepen die bij Natuur & Techniek passen:
Scheikundig ingenieur, bouwkundige, milieutechnoloog, communicatiespecialist, landmeter,
researchmedewerker, werktuigbouwkundige, computerdeskundige, vlieger, laboratoriummedewerker, elektronicus.
Samengevat:
Natuur en Techniek: adviseren over natuur, techniek, milieu. Interesse voor elektronica, machines,
bouwkunde, elektriciteit, computers, hoe iets in elkaar zit, ontwerpen, rekenen en tekenen,
stoffen onderzoeken, research.
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Vooropleidingseisen; van havo naar hbo of asociated degree
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