
Profielkeuzeformulier vwo Zuidrand                               schooljaar 2022-2023 

 
1 Gemeenschappelijk deel - ongeacht profielkeuze 
Nederlands 
Engels   
Duits of Frans 

  

lichamelijke opvoeding 
culturele en kunstzinnige vorming (vwo 4) 
maatschappijleer (vwo 6) 
profielwerkstuk (vwo 5/6) 

 
Combinatiecijfer  
(slaag-zakregeling) 

Begeleiding en projecten: 
loopbaanoriëntatie 
mentoraat 
reizenweek 

 

2 Profieldeel 
Cultuur en  
Maatschappij 

Economie en 
Maatschappij 

Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek 

geschiedenis 
 

keuze uit: 
wiskunde A of  
wiskunde C 
 

economie 
 

geschiedenis 
 

keuze uit: 
wiskunde A of  
wiskunde B 

biologie 
 

scheikunde 
 

keuze uit: 
wiskunde A of  
wiskunde B 

natuurkunde 
 

scheikunde 
 

wiskunde B 

 

3 Profielkeuzedeel   
Cultuur en  
Maatschappij 

Economie en 
Maatschappij 

Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek 

keuze uit: 
aardrijkskunde of 
economie  
 

keuze uit:  
kunst beeldende 
vorming of drama 

keuze uit: 
aardrijkskunde of 
bedrijfseconomie of 
Duits of Frans 
 

keuze uit: 
aardrijkskunde of 
natuurkunde 
 

keuze uit:  
biologie of  
wiskunde D 
 

 

4 Vrije deel  - in het vrije deel moet nog één vak gekozen worden uit de opgenoemde vakken 
Cultuur en  
Maatschappij 

Economie en 
Maatschappij 

Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek 

aardrijkskunde 
biologie 
Duits 
economie 
Frans 
 

aardrijkskunde 
bedrijfseconomie 
bewegen, sport en  
 maatschappij  
biologie 
Duits 
Frans 
kunst beeldende 
vorming of drama  
wiskunde D* 

aardrijkskunde 
bedrijfseconomie 
bewegen, sport en  
 maatschappij 
Duits 
economie 
Frans 
kunst beeldende 
vorming of drama  
natuurkunde 
wiskunde D* 

aardrijkskunde 
bedrijfseconomie 
bewegen, sport en  
 maatschappij 
biologie 
Duits 
economie 
Frans 
kunst beeldende 
vorming of drama  
wiskunde D 

 

Uitsluitingen vakken binnen vwo-profielen  Let op! 
1    be / kubv / kudr  
2    bsm / kubv / kudr 
3    gs / sk 
4    wia / wib /wic  

 Als het aantal leerlingen dat een vak kiest erg klein is, 
dan kan de schoolleiding besluiten om dat vak niet 
aan te bieden, ook al staat het vak hier wel in de 
keuzelijst. In dat geval zullen leerlingen en ouders 
hierover geïnformeerd worden en zal gevraagd 
worden een alternatieve keuze te maken. 
  

 

 *wiskunde D is alleen mogelijk in combinatie met wiskunde B 


