
Profielkeuze (T)VWO 4 

Natuur & TechniekNatuur & GezondheidEconomie & MaatschappijCultuur & Maatschappij

 � Nederlands
 � English/Engels

Kies één moderne vreemde taal: 
    Chinees      Duits     Frans     Spaans 
 

 � Global Politics & Societies / 
Maatschappijleer

 � Cultural Artistic Awareness/ 
Culturele Kunstzinnige Vorming 

 � Physical education/Lichamelijke opvoeding

 �Natuurkunde
 �Scheikunde
 �Wiskunde B

2. Profielvakken
 � Biology/biologie
 � Scheikunde

Kies uit: 
    Wiskunde A  of      Wiskunde B

2. Profielvakken
 � Economie
 � Geschiedenis

Kies uit: 
    Wiskunde A  of      Wiskunde B

2. Profielvakken

 � Bedrijfseconomie
 � Geography/aardrijkskunde

Eén moderne vreemde taal:  
    Chinees       Duits      Frans      Spaans 

3. Profielkeuzevakken (kies 1 vak)

 � Geschiedenis
Kies uit: 
    Wiskunde A of     Wiskunde B

2. Profielvakken

 � Economie               Geography/aardrijkskunde
3a. Profielkeuzevakken (kies 1 vak)

5. Optioneel voor alle profielen: extra vak

Naam leerling: 
Huidige klas:

4. Vrije deel N&G en N&T (kies 1 vak)
 �(Internationale) maatschappelijke stage (jaar 5)
 �Extended Essay/profielwerkstuk (jaar 5)
 �Loopbaanoriëntatie
 �Bedrijfseconomie
 �Biology/biologie 
 �Chinees
 �Duits
 �Economie

 �Filosofie
 �Frans
 �Geography/aardrijkskunde
 �Geschiedenis 
 �Kunst beeldende vorming & kunst algemeen
 �Spaans
 �Wiskunde D (alleen in combinatie met 
wiskunde B) 

 � Geography/aardrijkskunde      Natuurkunde
3. Profielkeuzevakken (kies 1 vak)

 � Filosofie
 � Kunst beeldende vorming & kunst algemeen

Eén moderne vreemde taal:      Chinees      Duits      Frans     Spaans

3b. Profielkeuzevakken (kies 1 vak)

4. Vrije deel C&M en E&M (kies 1 vak)

3. Profielkeuzevakken (kies 1 vak)
 � Biology/biologie  � Wiskunde D

 �(Internationale) maatschappelijke stage (jaar 5)
 �Extended Essay/profielwerkstuk (jaar 5)
 �Loopbaanoriëntatie
 �Bedrijfseconomie 
 �Biology/biologie 
 �Chinees 
 �Duits 
 �Economie
 �Filosofie

 �Frans 
 �Geography/aardrijkskunde 
 �Kunst beeldende vorming & kunst algemeen
 �Natuurkunde 
 �Scheikunde 
 �Spaans
 �Wiskunde D (alleen in combinatie met 
wiskunde B)

Je kunt een tweede moderne vreemde taal alleen kiezen als het vak tot en met jaar 3 is gevolgd, 
tenzij je een native speaker bent.

Je kunt een extra vak kiezen uit de lijst van vakken in het vrije deel. Een extra vak kan wel gekozen worden 
maar het is niet altijd in te roosteren en zal in sommige gevallen in eigen beheer moeten worden gevolgd.  

1. Gemeenschappelijk deel (gelijk voor alle profielen)

Extra vak:

schooljaar 2021-2022

Kruis één profiel aan

Handtekening leerling:

Datum:

Handtekening ouder/verzorger voor gezien:

Handtekening decaan/mentor:


