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Inleiding
In deze brochure vind je informatie over de manier waarop het onderwijs in de tweede fase van het
atheneum op het Da Vinci College is geregeld.
De bovenbouw, dus de klassen 4, 5 en 6 atheneum, wordt wel de tweede fase genoemd. Na de
onderbouw verandert er het een ander voor je:
1). Je moet een profiel kiezen, dat is een aantal bij elkaar behorende vakken. De overheid heeft
hiervoor strakke richtlijnen gegeven.
2). Je gaat meer zelfstandig studeren. Bij een groot aantal vakken moet je praktische opdrachten
uitvoeren en je zult leren om 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 of wo 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, met daarin een aantal profielkeuzevakken
•
een vrij deel waarin 1 of 2 keuze examenvakken en het profielwerkstuk
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)
•
•
•
•
•
•

Informatica (in), in het profieldeel of in het vrije deel,
Bedrijfseconomie (beco), in het profieldeel of in het vrije deel,
Bewegen, Sport en Maatschappij (bsm) in het vrije deel.
Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) in het gemeenschappelijk deel,
Maatschappijleer (maat) in het gemeenschappelijk deel,
Onderzoeksvaardigheden en DuurzaamheidsProject (odp) in het gemeenschappelijk deel
3

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. De bovenbouw van atheneum is een jaar langer, dat brengt het totaal op 4800 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 dat proces. 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 (= loopbaan oriëntatie en begeleiding) gedeelte krijg je een
brede blik op de mogelijkheden, zowel die van jezelf als van de wereld om je heen!

Doorstroming naar hbo of universiteit
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.
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Het is heel belangrijk dat je weet wat de studierichting in het hoger onderwijs die je gaat kiezen,
inhoudt. Daarom besteed je een stuk van het vrije deel aan LOB, “loopbaan-oriëntatie en
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 atheneum-profiel economie en maatschappij
bijvoorbeeld het recht gekoppeld in te stromen in diverse wo-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 (het 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:
•
toetsen met open en gesloten vragen,
•
praktische opdrachten,
•
profielwerkstuk.
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.
Het profielwerkstuk (studielast 80 uur) is een uitgebreide praktische opdracht waarbij één of meer
vakken 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 voor je profielwerkstuk een cijfer dat meetelt in het
combinatiecijfer samen met de vakken Maatschappijleer en Culturele Kunstzinnige Vorming.
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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 als:
• alle eindcijfers (= het gemiddelde van schoolexamen en 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, Wiskunde en de rekentoets.
• De cijfers voor de vakken Maatschappijleer en Culturele en Kunstzinnige Vorming maken
samen met het profielwerkstuk 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/slaag-bepaling.
• Het vak Lichamelijke Opvoeding moet “voldoende” zijn afgerond.
De overgangsnormen naar 5 atheneum en 6 atheneum zijn afgeleid van de zak/slaag-bepaling.
Deze overgangsnormen zijn te vinden op de schoolwebsite; mijnschool.psg.nl.
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Overzicht profielkeuze atheneum
Overzicht van de vakken in het gemeenschappelijk deel

Nederlands

Engels of
CAE

2e moderne
vreemde taal

Maatschappijleer

CKV

LO

ODP

Overzicht van de vakken in het profieldeel

Cultuur en
Maatschappij
Wiskunde C of A
Geschiedenis
1 vak kiezen uit:
Muziek,
Tekenen
1 vak kiezen uit:
Aardrijkskunde,
Economie,
Maatschappijwetenschappen

Economie en
Maatschappij
Wiskunde A of B
Geschiedenis
Economie

Natuur en
Gezondheid
Wiskunde A of B
Scheikunde
Biologie

Natuur en
Techniek
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

1 vak kiezen uit:
Aardrijkskunde,
Bedrijfseconomie,
Maatschappij wetenschappen

1 vak kiezen uit:
Aardrijkskunde,
Natuurkunde

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
- Maximaal 1 kunstvak
(Tekenen, Muziek)

1(of 2) examenvakken 1(of 2) examenvakken
- Geen Geschiedenis - Geen Geschiedenis
-Maximaal 1 kunstvak - Maximaal 1
(Tekenen, Muziek)
kunstvak
(Tekenen, 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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Keuze in het gemeenschappelijk deel – regulier Engels of CAE
In het schooljaar 2021-2022 zullen wij opnieuw, bij voldoende belangstelling voor leerlingen van klas 4
atheneum naast het reguliere programma voor Engels het CAE-programma aanbieden om leerlingen voor te
bereiden op het Cambridge Advanced English (CAE) examen. Voor diegenen die bekend zijn met het ERK
(Europees Referentie Kader) van de Europese Gemeenschap: het CAE is een examen op niveau C1 (het één na
hoogste).
Het Cambridge Advanced English komt in de plaats van de reguliere lessen Engels. De doeltaal is voertaal, dus
wordt er uitsluitend Engels gesproken en gelezen. Met het Cambridge Advanced Certificate word je niet alleen
goed voorbereid op een (internationale) studie of baan, maar ook op de landelijke examens.
Door het behalen van een internationaal erkende kwalificatie als het CAE kan niet alleen worden aangetoond
dat er een behoorlijke standaard is behaald die gebruikt kan worden in een professionele context, maar heeft
het ook met name voor vervolgstudies een meerwaarde daar de voertaal op hogescholen en universiteiten
steeds vaker Engels is. Daarnaast geeft het CAE-certificaat soms een streepje voor bij aanmelding voor
vervolgstudies met een decentrale selectie. Voor meer informatie over het CAE verwijzen wij u naar:
http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
Wij adviseren je ten strengste om je alleen in te schrijven voor CAE 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 CAE-programma toegelaten wordt. Mocht dat niet het geval zijn dan zul je in
een reguliere Engelse lesgroep geplaatst worden.
Voor de huidige 3ath-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 CAE 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 3ath leerlingen is het overstappen naar 4ath CAE geen geringe maar ook geen
onmogelijke opgave. Als je voor CAE kiest, krijg je vier uur Engels in het vierde leerjaar.
Na het positief afsluiten van 4ath CAE kunnen leerlingen er voor kiezen om in klas 5 en 6 atheneum op te gaan
voor het IB (International Baccalaureaat) Engelse taal- en letterkunde, de hoogst haalbare taalniveaukwalificatie voor een non-native speaker in Nederland die niet op een internationale school zit.
Aan het eind van het vierde schooljaar wordt het Cambridge Advanced programma afgesloten met het
internationale Cambridge Advanced Exam dat afgenomen wordt door de British Council in Amsterdam. Aan
dat examen zijn kosten verbonden die apart in rekening gebracht zullen worden. Het afgelopen jaar betrof dit
een bedrag van €244/264 per leerling (afhankelijk van een paper-based danwel een computer-based examen).
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 CAE-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.
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Procedure toekenning tweede vak in de vrije ruimte
Leerlingen mogen een tweede vak kiezen in het vrije deel. Dit vak wordt alleen toegestaan als er
ruimte is en als de leerling gemotiveerd is voor dit vak. Als een vak door te veel leerlingen als
tweede vak gekozen wordt is de selectieprocedure 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.
Binnen 10 dagen na de laatste officiële schooldag wordt op de schoolwebsite mijnschool.psg.nl
onder “roosters” bekend gemaakt bij welke leerlingen de keuze voor het tweede vak in het vrije
deel niet toegekend kon worden.

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

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Economie
Bedrijfseconomie
Wiskunde A, B en C
Maatschappij wetenschappen

•
•
•
•
•
•
•

Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Muziek
Tekenen
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Vakken met alleen een schoolexamen
•
•
•
•

Bewegen, Sport en Maatschappij
Informatica
Maatschappijleer
Culturele en Kunstzinnige Vorming

Vakken die al in klas 4 of 5 worden afgesloten
In 4 atheneum wordt het vak Maatschappijleer afgesloten. Het vak Culturele en Kunstzinnige
Vorming zal in 5 atheneum worden afgesloten.
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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.

LOB activiteiten
In de bovenbouw blijft de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding onderdeel van je programma:

4 atheneum
Verdere oriëntatie op de profielen, op de wereld van Arbeid en Beroep en de relatie tussen jouw
capaciteiten en belangstelling: wat wil je en wat zijn voor jou de mogelijke vervolgopleidingen?

5 atheneum
Bezoeken van Open Dagen en andere voorlichtingsactiviteiten.
Verder met verkennen en verdiepen van de verschillende mogelijkheden van vervolgopleidingen.
Eind mei: evaluatie van het keuzeproces tot dan toe.

6 atheneum
Meelopen met studenten in de studierichting van je keuze.
De knoop doorhakken over je vervolgopleiding en, naar alle waarschijnlijkheid, je aanmelden voor
een studie in het Hoger Onderwijs.
De afronding van het Toekomstdossier en het LOB-programma: een slotopdracht en
slotpresentatie.
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Welke opleidingen en beroepen passen het best bij een bepaald profiel?
Cultuur en Maatschappij
Het profiel Cultuur en Maatschappij (CM) is zeer geschikt voor opleidingen en beroepen in kunst en
cultuur, in het onderwijs, in de sociaal-maatschappelijke sector en in de communicatie. Bij kunst
kun je denken aan een opleiding tot kunstenaar aan de hogeschool voor de kunsten, maar ook aan
het bestuderen van kunst bij de universitaire opleidingen kunstgeschiedenis,
muziekwetenschappen, theater-wetenschappen, e.d.
Cultuur heeft veel met geschiedenis te maken. Eigenlijk is cultuur alles wat een volk in de loop der
tijden heeft voortgebracht: boeken, bouwwerken, kunst, wetenschap, enz. Alle talenstudies kun je
daarom hierbij rekenen. Bij dit profiel passen ook heel goed de sociaal-maatschappelijke
opleidingen. Bij de universiteit kun je dan denken aan sociale wetenschappen zoals psychologie,
pedagogiek, onderwijskunde, e.d. Bij het hoger beroepsonderwijs zijn maatschappelijk werk en
dienstverlening en culturele en maatschappelijke vorming voorbeelden. Met CM kun je goed een
rechtenopleiding aan de universiteit gaan doen. Ook 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. 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.
Sectoren die goed bij Cultuur & Maatschappij passen:
Onderwijs en hulpverlening
Sociale wetenschappen
Controle
Geschiedenis en kunst
Kunst
Talen
Communicatie
Rechten
Voorbeelden van beroepen die bij CM passen:
Beeldend kunstenaar, historicus, archeoloog, journalist, leraar, maatschappelijk werker,
taalkundige, psycholoog, advocaat, kunsthistoricus, dramaturg, musicoloog, mode-ontwerper.

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. Niet alle
economische opleidingen kun je met wiskunde A doen. Voor b.v. econometrie en actuariële
wetenschappen moet je wiskunde A vervangen door wiskunde B.
Op hbo-niveau denk je bij dit profiel aan (heao-)opleidingen als commerciële economie,
bedrijfseconomie en management, economie en recht. Wo- en 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. Voor een rechtenopleiding is EM een uitstekend profiel. Als je ook aardrijkskunde in je profiel kiest, is EM het
aangewezen profiel om de universitaire opleiding sociale geografie te gaan doen.
Ook een opleiding als economische en consumentenwetenschappen in Wageningen heeft veel met
12

aardrijkskunde (en economie) te maken. Verder is EM het beste profiel voor toeristische hboopleidingen, zeker als je in het vrije deel Frans en/of Duits kiest. Vanwege de vele vakken op
het gebied van communicatie en maatschappij in EM is dit profiel heel goed voor opleidingen in de
communicatie (mits niet technisch), in het onderwijs (mits niet exact) en in de sociaalmaatschappelijke richtingen. Je zou voor dit profiel eigenlijk een beetje ondernemend moeten zijn en
van organiseren moeten houden, want uiteindelijk is de kans groot dat je een leidende functie in het
bedrijfsleven of bij de overheid krijgt.
Sectoren die goed bij Economie & Maatschappij passen:
Controle
Economische wetenschappen
Handel
Rechten
Administratie
Bedrijfswetenschappen

Communicatie
Bestuur
Vervoer

Voorbeelden van beroepen die bij E&M passen:
Econoom, jurist, advocaat, bedrijfskundige, bestuurskundige, public-relations-officer,
marktonderzoeker, sociaal geograaf, accountant, uitgever, journalist, personeelswerker,
belastingconsulent.

Natuur en Gezondheid
Het profiel Natuur en Gezondheid (NG) kies je vooral als je belangstelling hebt voor mensen, dieren
en planten. Bij 'belangstelling voor mensen' moetje dan in de eerste plaats denken aan de zorg voor
de gezondheid. Met dit profiel kun je universitaire opleidingen gaan doen zoals geneeskunde,
tandheelkunde en farmacie en hbo-opleidingen als fysiotherapie en logopedie. Overigens speelt bij
de meeste van deze beroepen het omgaan met mensen ook een belangrijke rol. Ook voor de
opleidingen die met dieren en planten te maken hebben, zit je goed met NG. Denk aan de woopleidingen diergeneeskunde en biologie en aan de landbouwkundige en andere opleidingen in
Wageningen. En denk op hbo-niveau aan agrarische richtingen als bos- en natuurbeheer,
veehouderij, enz. Verder is NG een goed profiel voor milieuopleidingen. Voor de meer technische
zoals milieutechnologie is wiskunde B vereist. Dat zou je dan in je vrije deel kunnen doen. Ook de
studie scheikunde aan de universiteit kun je met dit profiel doen. Je bent dan nog beter voorbereid.
Verder horen de opleidingen op het gebied van voeding in dit rijtje thuis. Denk aan voeding en
gezondheid in Wageningen en de hbo-opleiding diëtetiek. 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
Medische opleidingen
Onderzoek, productie en techniek
Wiskunde en natuurwetenschappen
Agrarische sector
Landbouwwetenschappen
Leefbaarheid en milieu
Voorbeelden van beroepen die bij NG passen:
huisarts, specialist, tandarts, apotheker, landbouwkundig ingenieur, landschapsarchitect,
laboratoriummedewerker, bacterioloog, milieudeskundige, fysiotherapeut, diëtist.
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Natuur en Techniek
Natuur en Techniek (NT) is vooral bedoeld voor opleidingen waarin de exacte vakken een
belangrijke rol spelen.
Voor universitaire opleidingen als wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde en de meeste
technische studies moetje dit profiel hebben om zonder meer toegelaten te worden. Ook op het
hbo staan alle technische en exacte opleidingen voor je open. En die niet alleen. Met NT kun je ook
de meeste opleidingen doen waarbij de exacte vakken een minder prominente rol spelen. Als je
wilt, kun je er ook rechten mee gaan studeren (en je misschien specialiseren in exacte
onderwerpen). Omdat NT een profiel is voor natuurwetenschappelijke onderzoekers, kun je ook
terecht in de milieusector, en dan vooral in de meer technische opleidingen.
Sectoren die goed bij Natuur & Techniek passen:
Onderzoek, productie en techniek
Wiskunde en natuurwetenschappen
Vervoer
Technische wetenschappen
Communicatie (technisch)
Leefbaarheid en milieu
Voorbeelden van beroepen die bij Natuur & Techniek passen:
scheikundig ingenieur, architect, milieutechnoloog, communicatiespecialist, geoloog,
researchmedewerker, werktuigbouwkundige, biochemicus, sterrenkundige, wiskundige, vlieger,
landmeter, elektrotechnicus.
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B Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie
B Europese Studies
B Geografie, Planologie en Milieu
B Interdisciplinaire sociale wetenschap
B International Bachelor's Programme in
Communication and Media
B Management, Society and Technology
B Onderwijswetenschappen
B Organisatiewetenschappen
B Pedagogische Wetenschappen
B Personeelswetenschappen
B Politicologie
B Psychologie
B Sociale Geografie en Planologie
B Sociologie
B Technische Planologie

wisA of wisB

B Vrijetijdwetenschappen

Gezondheidszorg
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Bewegingswetenschappen

biol

nat

X

X

B Biomedical Sciences

biol

nat

X

X

B Biomedische Wetenschappen

biol

nat

X

X

B Diergeneeskunde

biol

nat

X

X

B Geneeskunde

biol

nat

X

X

B Gezondheid en Leven

biol

biol + schk

X

B European Public Health

B Gezondheidswetenschappen
B Klinische Technologie

biol

nat + wisB

X

X

B Klinische Technologie (joint degree)

biol

wisB + nat

wisB + nat + biol

wisB + nat + biol

nat

nat

nat + (wisA of
wisB)

nat

X

X

B Medische Informatiekunde
B Tandheelkunde

biol
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Landbouw en natuurlijke omgeving
Opleidingen

NT

NG

B Agrotechnologie

nat

B Animal Science

EM

CM

wisB + nat + (schk
of biol)

wisB + nat + (schk
of biol)

schk + biol

(wisA of wisB) +
schk + biol

biol

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

wisA of wisB

B Biologie

biol

B Biotechnologie
B Bos- en Natuurbeheer

nat

X

X

wisB

wisB + schk +(nat
of biol

nat + schk + biol

biol of ak

(wisA of wisB) +
(biol of ak)

ak of biol

B Communicatie en Life Sciences
B Economie en Beleid

wisA of wisB

B Environmental Sciences

nat

B Food Technology

nat + schk

(wisA of wisB) +
nat + schk

schk + (bio of nat)

Schk + (bio of nat)
+ (wisA of wisB)

B Gezondheid en Maatschappij

wisA of wisB

B International Land and Water Management

nat

nat

B Internationale Ontwikkelingsstudies

(wisA of wisB) +
nat
wisA of wisB

B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

(wisA of wisB)+ (ak
of biol)

B Moleculaire Levenswetenschappen

(nat of nlt) + wisB)

B Plantenwetenschappen
B Soil, Water, Atmosphere

(nat of nlt) + schk + (nat of nlt) + schk +
wisB
wisB
schk + (nat of biol)

(wisA of wisB) +
schk + (nat of biol)

nat + schk

(wisA of wisB) +
nat + schk

X

X

nat

B Voeding en Gezondheid

Natuur
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Aarde, Economie en Duurzaamheid
B Aardwetenschappen

wisA of wisB
nat

nat + schk

B Artificial Intelligence
B Bèta-gamma

(wisA of wisB) +
nat + schk
wisA of wisB

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + (nat of
schk)

Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo
(gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW ‘Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs’ d.d. 01-09-2020)

17

B Bio-Farmaceutische Wetenschappen

biol

wisB + nat

biol + nat + schk

X

B Biologie

biol

nat

X

X

B Biology

biol

nat

X

X

B Business Analytics

wisB

wisB

wisB

B Business Engineering

wisB

wisB

wisB

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Chemistry
B Cognitive Science and Artificial Intelligence

wisA of wisB

B Computer Science

wisB

wisB

wisB

B Computing Science

wisB

wisB

wisB

B Data Science and Knowledge Engineering

wisB

wisB

wisB

B Farmaceutische Wetenschappen

nat

nat + schk

(wisA of wisB) +
nat + schk

B Farmacie

nat

nat + schk

(wisA of wisB) +
nat + schk

wisB

wisB

wisB

B Informatica
B Informatiekunde

wisA of wisB

B Information Sciences

X

B Kunstmatige Intelligentie

X
wisA of wisB

B Life Science and Technology

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

wisB

wisB

wisB

B Medische Natuurwetenschappen

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Molecular Life Sciences

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Natuur- en Sterrenkunde

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuurkunde

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

nat

nat + schk

(wisA of wisB) +
nat + schk

nat

X

X

B Scheikunde

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Scheikunde (joint degree)

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Science

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Science, Business & Innovation

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Sterrenkunde

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

wisB

wisB

wisB

B Mathematics

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
B Psychobiologie

B Wiskunde

biol
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Onderwijs
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

NT

NG

EM

CM

B Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs

Recht
Opleidingen
B European Law School
B Fiscaal Recht
B Global Law
B International and European Law
B Law in Society
B Notarieel Recht
B Rechtsgeleerdheid

Taal en cultuur
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Afrikaanse talen en culturen
B Algemene Cultuurwetenschappen
B American Studies
B Arabische Taal en Cultuur
B Archeologie
B Archeologie en Prehistorie
B Chinastudies
B Communicatie- en Informatiewetenschappen
B Cultuurwetenschappen
B Duitse Taal en Cultuur
B Engelse Taal en Cultuur
B English Language and Culture
B Europese Studies
B Europese Talen en Culturen
B Film- en Literatuurwetenschap

Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo
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B Filosofie
B Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied
B Franse Taal en Cultuur
B Geschiedenis
B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

B Hebreeuwse Taal en Cultuur
B Humanistiek
B Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie
B Islam en Arabisch
B Italiaanse Taal en Cultuur
B Japanstudies
B Keltische Talen en Cultuur
B Koreastudies
B Kunsten, Cultuur en Media
B Kunstgeschiedenis
B Latijns-Amerikastudies
B Latijnse Taal en Cultuur
B Literatuurwetenschap
B Literatuur en Samenleving
B Media en Cultuur
B Media en informatie
B Media, Kunst, Design en Architectuur
B Midden-Oostenstudies
B Minorities & Multilingualism
B Muziekwetenschap
B Nederlandkunde/Dutch Studies
B Nederlandse Taal en Cultuur
B Nieuwgriekse Taal en Cultuur
B Oude Nabije-Oosten studies
B Oudheidwetenschappen

Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo
(gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW ‘Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs’ d.d. 01-09-2020)

20

B Religiewetenschappen
B Romaanse Talen en Culturen
B Russische Studies
B Scandinavische Talen en Culturen
B Slavische Talen en Culturen
B Spaanse Taal en Cultuur
B Taal- en Cultuurstudies
B Taalwetenschap
B Theaterwetenschap
B Theologie
B Theologie (joint degree)
B Theology and Religious Studies
B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

Techniek
Opleidingen

NT

B Advanced Technology

NG¹

EM

CM

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

wisB

wisB

wisB

B Biomedische Technologie

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Bouwkunde

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

wisB

wisB

wisB

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

wisB

wisB

wisB

B Electrical Engineering

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Industrial Design

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Industrieel Ontwerpen

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Life Science and Technology

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Maritieme Techniek

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Applied Mathematics

B Business Information Technology
B Civiele Techniek

2

B Creative Technology
B Data Science (joint degree)
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B Nanobiologie (joint degree)

biol

wisB + nat

X

X

B Psychology & Technology

wisB

wisB

wisB

B Scheikundige Technologie

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

wisB + nat

wisB + nat +schk

wisB + nat + schk

wisB

wisB

wisB

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Technische Informatica

wisB

wisB

wisB

B Technische Innovatiewetenschappen

wisB

wisB

wisB

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Technische Wiskunde

wisB

wisB

wisB

B Werktuigbouwkunde2

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Technical Computer Science
B Technische Aardwetenschappen
B Technische Bedrijfskunde
B Technische Bestuurskunde

B Technische Natuurkunde

Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’ uiterlijk
bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.
Voor deze opleiding geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’ uiterlijk bij
afronding van de propedeutische fase te voldoen.
1

2

Sectoroverstijgend
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Cognition, Language and Communication
B Digital Societ
wisA of wisB +
ak of biol of nat of
(minimaal) twee van de
schk

B Future Planet Studies

volgende vakken:
econ, ak, biol, nat
en/of schk

B Global Responsibility and Leadership
B Global Studies
B Global Sustainability Science

nat of schk of biol

wisA of wisB +
(minimaal) twee van de
volgend vakken: nat,
schk, biol, en/of econ

B International Studies
B Liberal Arts and Sciences
B Liberal Arts and Sciences (joint degree)
B Liberal Arts and Sciences: Global
Challenges
B Life Science and Technology (joint degree)

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB

B Molecular Science and Technology (joint
degree)

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB

wisA of wisB

wisA of wisB

wisA of wisB

B Philosophy, Politics and Economics
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B Philosophy, Politics & Economics
B Politics, Psychology, Law and Economics

wisA of wisB

wisA of wisB

wisA of wisB
wisA of wisB

B Security Studies
B Technology and Liberal Arts & Sciences
B Tourism (joint degree)
B Urban Studies
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