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Voorwoord 

Deze reader is bedoeld als naslagwerk voor de leerlingen en hun ouders en/of verzorgers. 
Op de informatieavond profielkeuze in januari 2021 geven docenten en de decaan informatie 
over de vakken in de bovenbouw. Alle informatie over de vakken is na te lezen in deze 
reader die zorgvuldig is samengesteld met hulp van alle vaksecties van het Twents Carmel 
College. 
 
Succes met de profielkeuze! 
 
 
De decanen 
Twents Carmel College 
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Algemene informatie decanen 

 
De profielkeuze  
 
Profielen 
In het derde leerjaar wordt een profiel gekozen. Met dit gekozen profiel gaat de leerling de 
bovenbouw in om uiteindelijk het diploma te behalen. Een profiel is een pakket met, min of 
meer, samenhangende vakken. Er zijn in totaal vier profielen: 
 
Profielen     Opleidingsrichtingen 
CM: Cultuur en Maatschappij  Talen, toerisme, sociale studies  
EM: Economie en Maatschappij  Economische sector 
NG: Natuur en Gezondheid   Agrarische en (para)medische sector 
NT: Natuur en Techniek   Techniek 
 
Een profiel bestaat uit vier delen: 
 

- Het gemeenschappelijke deel (verplicht voor iedereen, ongeacht het gekozen profiel); 
- De profielvakken (verplicht bij het gekozen profiel); 
- De profielkeuzevakken (samenhangende vakken bij het gekozen profiel); 
- Het keuze-examenvak (dit vak kan, hoeft niet, helemaal losstaan van het gekozen 

profiel) 
 
De kaders van deze profielen staan vast. De leerling heeft binnen het profiel een aantal 
keuzes. Die keuzes moeten gemaakt worden. Bijvoorbeeld: binnen de profielen NG en EM 
moet wiskunde opgenomen worden. De leerling moet kiezen uit Wiskunde A of Wiskunde B. 
 
Puzzel 
Binnen de profielen zijn veel keuzemogelijkheden. Het kan een heel gepuzzel zijn om een 
geschikt profiel samen te stellen. Wil je bijvoorbeeld binnen profiel NT het profiel verdiepen 
door het exacte nlt te kiezen als keuze-examenvak óf juist verbreden door economie of een 
taal te kiezen? Of wil je in EM ook beco opnemen als extra economisch vak of kies je 
muziek? Binnen de profielen en de vaste kaders zijn legio mogelijkheden. Het gekozen 
profiel én de daarbij gekozen vakken zijn belangrijk voor toelating tot een vervolgopleiding. 
Het overzicht van recente doorstroomeisen voor opleidingen in Nederland (wo en hbo) is te 
vinden in bijlage 6 van deze reader. 
 
Tijdpad en methode 
De leerling krijgt begeleiding bij het maken van de profielkeuze in de profielkeuzelessen. 
Deze lessen vinden hoofdzakelijk plaats in het wekelijks ingeroosterde mentoruur. De lessen 
worden gegeven door de mentor en decaan. Momenteel maken we gebruik van de digitale 
LOB-methode ‘dedecaan.net’.  
De profielkeuzelessen zijn in november 2020 van start gegaan en lopen door tot het moment 
van de definitieve profielkeuze. Leerlingen kunnen op school in de profielkeuzelessen, maar 
vooral ook thuis aan de opdrachten werken. Ouders worden van harte uitgenodigd om 
samen met uw kind de verschillende opdrachten uit de methode te bekijken.  
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Definitieve profielkeuze 
In april 2021 maakt de leerling de definitieve profielkeuze Deze keuze wordt digitaal 
gemaakt. Over de uitvoering van de digitale keuze ontvangt de leerling te zijner tijd instructie. 
De definitieve profielkeuze wordt in de rapportvergaderingen besproken met alle betrokken 
vakdocenten, decaan, coördinatoren en adjunct directeur. In die periode zijn tevens 
ouderavonden gepland waarin de profielkeuze nogmaals met ouders en leerling wordt 
besproken. 
 
Vakadviezen 
Naast de profielkeuzemethode vormt de advisering van de vakdocenten een belangrijke 
component in de profielkeuze. Alle leerlingen uit de derde klas krijgen een advies van de 
vakdocent over alle gevolgde vakken in het derde leerjaar. Die adviezen hebben betrekking 
op de slaagkans van het vak in de bovenbouw. Het advies is gebaseerd op onder andere, de 
resultaten, werkhouding, inzicht en het beheersen van bepaalde vaardigheden zoals 
bijvoorbeeld leesvaardigheid.  
 
 Bij het geven van een vakadvies wordt rekening gehouden met de volgende zaken: 
 

- behaalde resultaten tot nu toe 
- de verandering van de vakinhoud in de bovenbouw 
- capaciteiten, interesse en motivatie voor het vak 
- werkhouding 

 
Voor een vak kunnen de volgende vakadviezen worden gegeven: 

- positief: de vakdocent is van mening dat de leerling voor het betreffende vak binnen 
de gestelde termijn in de bovenbouw met goed gevolg het eindexamen zal halen. 

- twijfel: de vakdocent twijfelt of de leerling binnen de gestelde termijn in de bovenbouw 
met goed gevolg het eindexamen zal halen. Een twijfel-advies wordt gegeven op 
inzet/werkhouding (T1) of op inzicht (T2). 

- ontrading: de vakdocent is van mening dat  binnen de gestelde termijn in de 
bovenbouw met goed gevolg het eindexamen halen te moeilijk gaat worden en 
adviseert dan ook dit vak niet te kiezen. 
 
Een leerling kan een ontrading krijgen voor verplichte vakken in het gemeenschappelijk 
deel. Deze vakken moeten ongeacht het negatieve advies toch gevolgd worden.  

 
Consequentie van advisering: 
Indien een leerling ondanks de ontrading voor een vak toch besluit het vak te kiezen dan 
geldt de volgende regel: mocht het toch niet lukken een voldoende te halen voor het 
betreffende vak, dan kan er gedurende het lopende schooljaar NIET van vak worden 
gewisseld. Dat kan betekenen dat het aantal tekorten dusdanig is dat de leerling zal moeten 
doubleren. Pas met ingang van het daarop volgende schooljaar kan dan eventueel een 
ander vak worden gekozen. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstige studiekeuze. 
 
De mentoren en de decaan zijn gedurende het hele profielkeuzeproces bereikbaar voor 
vragen en eventuele gesprekken met leerling en/of ouders. 
 
 
Rebecca Stavast, decaan TCC Lyceumstraat klas 3 (havo-vwo) 
r.stavast@twentscarmelcollege.nl 
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Kernvakkenregeling 
De kernvakkenregeling houdt in dat leerlingen niet meer dan één vijf mogen halen op de 
eindlijst voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde. Leerlingen zónder wiskunde (alleen 
mogelijk op havo, profiel CM) mogen slechts één vijf hebben voor Nederlands en Engels.  
 
 
Overgangsnormen 
De normen voor 3 havo en 3 vwo sluiten aan bij de slaag-/zakregeling van de tweede fase 
en bij de normen voor 4 havo en 4 en 5 vwo, die daarvan zijn afgeleid.  
 
De overgangsnormen zijn te vinden op onze site.  
www..twentscarmelcollege.nl>ouders/verzorgers>overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 
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Informatie Aardrijkskunde  
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen dit vak in de onderbouw en bovenbouw? 
Aardrijkskunde is een breed, algemeen vormend vak. Door middel van verdieping en  
verbreding zullen we in de bovenbouw verder gaan met thema’s die in de onderbouw in wat 
beperktere mate aan de orde zijn gekomen (zoals bijvoorbeeld vulkanisme of globalisering).  
 
In de bovenbouw van het vwo is de leerstof verdeeld in de volgende domeinen en   
onderwerpen: 

• vaardigheden: bijvoorbeeld; goede geografische vragen stellen, geografische 
problemen oplossen, onderzoek doen en natuurlijk werken met kaarten, de atlas en 
de computer. 

• domein wereld: Globalisering en Arm en Rijk 
• domein aarde: Klimaatvraagstukken en Systeem aarde 
• domein gebieden: Zuid-Amerika 
• domein leefomgeving: Wonen in Nederland 

 
Voor de havo zijn dat de volgende domeinen en onderwerpen: 

• vaardigheden: bijvoorbeeld; goede geografische vragen stellen, geografische 
problemen oplossen, onderzoek doen en natuurlijk werken met kaarten, de atlas en 
de computer. 

• domein wereld: Arm en Rijk en Overleven in Europa 
• domein aarde: Systeem aarde en Overleven in Europa 
• domein gebieden: Brazilië 
• domein leefomgeving: Wonen in Nederland 

 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
In het algemeen kan gesteld worden dat leerlingen die in de onderbouw in staat zijn om voor 
het vak Aardrijkskunde een voldoende te behalen, dat in de bovenbouw ook kunnen. 
 
 
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
Proefwerken bestaan uit vragen die de kennis van leerlingen testen, maar ook uit vragen 
waarmee we kunnen zien of leerlingen die kennis ook kunnen toepassen. Met vooral die 
laatste soort vragen kunnen wij het beste inschatten of een leerling er verstandig aan doet 
om het vak te kiezen. 
 
 
Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 
Voor vwo geldt dat Arm en Rijk, Klimaatvraagstukken en een deel van Zuid-Amerika tot de 
schoolexamenstof behoren. Voor havo geldt dat voor delen van Brazilië, Arm en Rijk en voor 
Overleven in Europa in het geheel. Alle andere stof komt dus in het Centraal Schriftelijk 
Examen terug.  
 
 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
Het vak Aardrijkskunde heeft veel raakvlakken met andere vakken, zoals bijvoorbeeld met 
Geschiedenis, Economie, Biologie en Maatschappijleer, maar ook met Natuurkunde en 
Scheikunde. In een praktische opdracht of bij profielwerkstukken wordt er samengewerkt met 
andere vakken. 
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Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel?  
Juist vanwege de raakvlakken met bijvoorbeeld Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (denk 
aan onderwerpen als meteorologie, klimatologie en de fysische geografie) past het vak 
Aardrijkskunde uitermate goed in een N-profiel. Vanwege de raakvlakken met Economie, 
Maatschappijleer en Geschiedenis (denk aan onderwerpen als globalisering, culturele 
diversiteit en stedelijke vraagstukken) past het vak heel goed in een M-profiel. Omdat 
Aardrijkskunde een algemeen vormend vak is, vult het de andere vakken goed aan en helpt 
het andere vakken beter te begrijpen. 

Aardrijkskunde is een nuttig vak voor alle studies, maar in het bijzonder voor HBO-studies 
als Journalistiek, Pabo, Milieustudies, Toerisme en recreatie, Planologie, Civiele Techniek, 
Ruimtelijke ontwikkeling, Landscape Design, Management van de Leefomgeving,  
Stedenbouwkundig ontwerpen, Tuin- en landschapsinrichting, International logistics 
engineering, Toegepaste Aardrijkskunde, Landmeetkunde, Geo-ICT, Geo Media & Design, 
Geo-informatica, Klimaat en management, Bos- en Natuurbeheer, Landscape and 
Environment Management, Verkeerskunde, Ocean Technology, Kust- en Zeemanagement 
en watermanagement.  
Dat geldt ook voor universitaire studies als Aarde en Economie,  Sociale Geografie, Fysische 
Geografie, Future Planet Studies, Milieuwetenschappen, Internationaal Land- en 
Waterbeheer, Internationale ontwikkelingsstudies, Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement, Global Sustainability Science, Geo-ICT, Technische Planologie, 
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning. 
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Informatie Biologie 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 

Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw?  

De nadruk ligt in de bovenbouw op het toepassen van je kennis. Er wordt dus vooral 
gekeken naar inzicht. Op het vwo meer dan havo. De toetsen zijn groter in omvang en 
bevatten soms meerdere hoofdstukken. Er zijn geen so’tjes meer. In de toetsweek maak je 
aan het einde van elk onderwijsblok, een toets. Het aantal toetsen buiten de toetsweek om, 
is op havo  beperkt tot het vierde leerjaar. Op het vwo  is het geven van toetsen beperkt tot 
het vierde en vijfde leerjaar.  Aan het einde van het vierde schooljaar op de havo maak je je 
eerste schoolexamen (SE). Op het vwo doe je dat in het 5e leerjaar. 

Naast je eerste schoolexamen begin je in het voorlaatste leerjaar ook aan je 
praktijkopdrachten (PO’s). Ook in de laatste bovenbouwjaren maak je nog praktijkopdrachten 
waaronder:  

1. Tekeningen cellen 
2. Erfelijkheidspracticum (kruisingen met fruitvliegen)  
3. Tekeningen Ordening en Evolutie 
4. Zintuigen (testen van je eigen zintuigen) 
5. Voeding (hoe werken enzymen) 

 
Dit zijn biologiepractica die meegaan tellen voor je eindexamencijfer.  
Tijdens die practica wordt ook gekeken naar vaardigheden zoals;  

 zelfstandig kunnen plannen en werken 

 samen kunnen werken 

 inzicht en overzicht hebben 

 presentaties verzorgen over je onderzoek 

 en in het algemeen meer tegelijk en meer zelf doen. 
 
Havo- leerlingen worden in twee jaar voorbereid op de zelfstandige werkwijze zoals die 
gebruikelijke is in het hoger beroepsonderwijs (HBO). 
Vwo-leerlinge worden in drie jaar voorbereid op de zelfstandige werkwijze zoals die 
gebruikelijk is in het wetrenschappelijk onderwijs (WO). 
  
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
Het determinatieadvies wordt afgegeven door je biologiedocent uit het derde leerjaar. Naast 
je cijfer voor biologie op je eindrapport zijn daarbij werkhouding, inzet en verzorging van je 
werk belangrijke criteria. In het geval van twijfel wordt overlegd met docenten uit het eerste 
en/of tweede leerjaar. 

 
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
Een leerling kan een gebrek aan inzicht in de onderbouw nog redelijk compenseren met 
hogere cijfers voor leerwerk. Zoals hierboven al aangegeven, wordt in de bovenbouw echter 
veel meer getoetst op inzicht dan in de onderbouw. Ook zijn de toetsen in de bovenbouw 
groter en complexer en gaan over veel meer grotere hoeveelheden lesstof alsdan in de 
onderbouw. Het compenseren van slechte cijfers door hard leren wordt daardoor moeilijker.  
Het zou dus kunnen dat de biologiedocent uit het derde leerjaar ook bij een voldoende cijfer, 
de keuze voor het vak biologie in de bovenbouw ontraadt op basis van een gebrek of 
ernstige twijfel aan, het vakinhoudelijk inzicht bij de leerling. 
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Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 
Aan het einde van 4havo en 5vwo omvat het eerste schoolexamen alle examenstof die in dat 
leerjaar is behandeld. In de verschillende schoolexamens zitten in 5 havo en 6 vwo alle 
thema’s uit het leerboek van dat leerjaar. Het laatste SE van dat jaar omvat alle lesstof uit 5 
havo en 6 vwo.  
Alle SE- toetsen in de bovenbouw en een aantalPO-cijfers die door de leraar worden 
afgenomen, vormen uiteindelijk het schoolexamencijfer. Op deze manier komt in twee jaar 
havo, of drie jaar,vwo, ook alle eindexamenstof aan bod. Het CSE is uiteraard landelijk 
geregeld. 

 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
Het is natuurlijk handig als in ieder geval Scheikunde in het pakket zit. Veel biologische 
processen, zoals de enzymwerking, hangen nauw samen met scheikundige processen. 
Zonder scheikunde zitten er een beperkt aantal lastige onderwerpen tussen, met name in het 
zesde leerjaar van het vwo. De ervaring leert dat met de juiste inzet ook deze thema’s voor 
leerlingen zonder scheikunde, geen problemen hoeven op te leveren. Voor natuurkundige 
onderdelen voorzien we weinig problemen. 

 
Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel? 
Profielkeuzes zijn vooral afgestemd op (mogelijke) toekomstige beroepen en de daarbij 
horende opleidingen. Binnen het profiel NG (natuur en gezondheid) is Biologie een verplicht 
vak.  Dit profiel leidt vooral op voor beroepen in de gezondheidszorg zoals arts, 
fysiotherapeut, hoofdverpleegkundige, forensisch onderzoeker, laboratorium medewerker, 
etc. Binnen het profiel NT (natuur & techniek) is Biologie een profielkeuzevak. Binnen het 
profiel EM (economie & maatschappij) is Biologie een vak dat in het vrije deel gekozen kan 
worden. 
Het is voor de leerling van belang na te denken over de vervolgopleiding na havo en vwo. Is 
het een duidelijk gezondheidszorg georiënteerde opleiding dan is NG een goede keuze. 
Moet het een opleiding worden in de techniek of gezondheidszorg maar ben je er nog niet 
helemaal uit, dan kun je overwegen NT te kiezen inclusief Biologie als profielkeuzevak. In het 
laatste geval leert ons de ervaring dat leerlingen die deze keuze maken, in het algemeen 
goede resultaten behalen.      
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Informatie Bewegen, Sport en Maatschappij (bsm)  
voor de leerlingen en ouders van 3 havo /atheneum /gymnasium  
 
Eindexamen LO een sportieve keuze  
  
Iets voor jou?  
Wil je straks naar een academie voor lichamelijke opvoeding? Wil je later leidinggeven? Ga 
je misschien in de gezondheidszorg? Lijkt een baan als fysiotherapeut je wat? Overweeg je 
om bij de politie, brandweer of in het leger te gaan? Is een studie bewegingswetenschappe
n iets voor jou? Sportmanagement, medicijnen, of sociale wetenschappen? Wil je later, 
of misschien nu meteen al wel, als vrijwilliger in een sportvereniging aan de slag? Als train
er van de jeugd bijvoorbeeld, als begeleider of als scheidsrechter? Of vind je het gewoon a
lleen maar heel erg plezierig om met sport en alles wat daar mee te maken heeft bezig te 
zijn en zou je je er best wat verder in willen verdiepen? In al die gevallen is het keuzevak 
Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) in het vrije deel echt iets voor jou.   
  
Wat moet je kunnen?  
Moet je een topsporter zijn om het keuze-
examenvak BSM te kunnen doen? Nee, dat hoeft niet. Gewoon goed mee kunnen doen met 
LO kan voldoende zijn, maar het is natuurlijk 
wel belangrijk dat je heel erg geïnteresseerd bent in bewegen en sport. 
Daarnaast moet je het leuk vinden in bewegingssituaties leiding te geven en ook rollen als 
scheidsrechter, coach, trainer of organisator te vervullen. Maar 
het belangrijkste is dat je actief bent. Dat actieve is niet alleen in beweging zijn 
bij het sporten, maar vooral ook als regelaar voor anderen. Of het 
nu speerwerpen is waarbij je samen met anderen alles 
klaarzet of bij het organiseren van een toernooi waar je de leiding over hebt. Actief zijn 
betekent betrokken zijn bij de les, willen leren en natuurlijk bij BSM ook vooral bewegend. 
We verwachten dat je daarin zelf initiatief neemt en dan het liefst dat je dat ongevraagd 
doet. Vraag je docent of die vindt of je voldoende in je mars hebt voor het vak BSM.  
  
  
Iets over het programma  
Net als bij de 'gewone' lessen LO zijn er voor het vak 
BSM vier domeinen: 'Bewegen', 'Bewegen & regelen', 'Bewegen & gezondheid' en 'Bewegen
 & samenleving'. Het verschil is echter dat je bij BSM overal veel verder en dieper op inga
at.   

o Domein Bewegen: vergroot je je vaardigheid bij (doel- 
en terugslag) spelen, turnactiviteiten, B&M, atletiekonderdelen en in een zelfverdedigi
ngsonderdeel.  
o Domein 
Bewegen & regelen: gaat het om het leren vervullen van leidinggevende rollen in sport 
en bewegen.   
o Domeinen Bewegen & gezondheid: Je gaat b.v. bezig 
met de relatie tussen bewegen en gezondheid, over het opzetten van een trainingsprog
ramma en over het verbeteren van je eigen fitheid.  
o Domein Bewegen & samenleving: doe je achtergrondkennis op over bewegen 
en sport. Maar ook over hoe de wereld van sport en bewegen in elkaar steekt of 
supportersgeweld, dopinggebruik, de relatie tussen sport en media of de effecten 
van sportbeoefening op natuur en milieu. Allemaal thema's waar je meer over te weten
 komt.  
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Hoeveel tijd?  
Dit alles onder de knie krijgen kost best wat tijd. Gelukkig is daarmee rekening gehouden; 
want de studielast is op 
de havo 320 uur en op het vwo 440 uur. De praktijkonderdelen zijn voor havo en vwo nage
noeg gelijk, vooral de diepgang en theorie is verschillend. Daarnaast 
moeten de leerlingen van vwo een onderzoeksopdracht 
uitvoeren. Van de contacttijd (de lessen dus) bestaat het grootste deel uit 
bewegingsactiviteiten, maar houd er wel rekening mee dat 
er ook flink moet worden gestudeerd. Je krijgt het niet cadeau in BSM, 
maar dat had je al begrepen.   

 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw?  
Het vak BSM wordt alleen in de bovenbouw gegeven. Gezien de hoeveelheid eisen 
waaraan je moet voldoen om je schoolexamen te halen, ga je veel leren. Wat ons betreft 
zoveel mogelijk in de praktijk, maar we zullen daarnaast ook regelmatig een theorielokaal 
ingaan. We bieden een uitdagend programma met veel diepgang waarin we bewegen, 
het leerproces, en samenwerken belangrijk vinden. Een inhoudelijk programma dus dat ook 
bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling.   
  
Hoe komt het determinatieadvies tot stand?  
Naast je cijfer voor LO geeft je vakdocent LO ook een advies voor het van BSM in 
de bovenbouw. Dat kan een voldoende, een twijfel of een ontrading 
zijn. Je algemene bewegingsvaardigheden, maar ook naar andere vaardigheden zoals 
samenwerken, leidinggeven en organiseren zijn 
belangrijke criteria voor de advisering. Daarnaast speelt motivatie 
een belangrijke rol. Indien je docent LO een ontrading geeft, maar 
je tegen het advies toch het vak BSM wil kiezen zal er een gesprek volgen. Want uit 
ervaring weten we dat sportiviteit en interesse in sport helaas geen garantie biedt voor het 
succesvol volgen en afronden van het vak BSM.   
  
  
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies?  
De docent LO kan een ontrading voor het vak BSM geven als hij of zij denkt dat je te 
kort schiet op de een van de andere vaardigheden die naast de bewegingsvaardigheden aan 
bod komen. Het kan dus best zijn dat je een mooie beoordeling hebt voor het vak LO, 
maar dus toch een ontrading krijgt voor het vak BSM.   
  
  
Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in 
het Centraal Schriftelijk Examen?  
Het vak BSM kent geen Centraal Schriftelijk Examen, 
maar wordt afgesloten in een schoolexamenvak. Het schoolexamen bestaat uit een aantal 
theoretische toetsen, een groot aantal praktische opdrachten en een aantal 
handelingsdelen. Voor iedere toets en praktische opdracht krijg je een cijfer. 
De handelingsdelen moeten echter met een voldoende worden afgesloten.   
  
  
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken?  
Het vak BSM heeft raakvlakken met biologie en heeft ook raakvlakken met natuurkundige 
principes, maar van structurele samenwerking met andere vakken is geen 
sprake. Jaarlijks bekijken we de mogelijkheden tot samenwerking.  
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Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel?   
Het vak past in ieder profiel, want het is een vak dat bijdraagt 
aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert analysereen, leidinggeven en organiseren, 
vaardigheden die aansluiten bij iedere vervolgstudie. Maar naast je eigen ontwikkeling ben 
je binnen het vak BSM ook bezig met de ontwikkeling van anderen, zowel op 
social, cognitief als motorisch gebied. Het vak BSM als keuzevak sluit goed aan bij 
vervolgopleidingen als Academie Lichamelijke Opvoeding, de PABO, paramedische studies 
en geüniformeerde beroepen. Voor de vwo-leerlingen liggen de interesses wellicht 
meer op wetenschappelijke studies zoals bewegingswetenschappen, gezondheid- 
en vrijetijdswetenschappen.  
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Informatie economie en bedrijfseconomie (econ en beco) 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / atheneum / gymnasium 
 
Economie:  
 
Als je de krant open slaat of naar het 8 uur journaal kijkt, kom je er niet omheen: het 
economisch nieuws. De werkloosheid is toegenomen of de euro is in de problemen. Het 
tekort op de Amerikaanse begroting heeft weer alle records gebroken. China helpt 
Griekenland om haar economische problemen op te lossen, de pensioenfondsen zitten in de 
problemen, het consumentenvertrouwen is afgenomen, het bedrijfsleven heeft last (of juist 
voordeel) van een goedkope dollar.  
 
Het volgen van het vak economie biedt je een waardevolle basiskennis van al deze en 
diverse andere onderwerpen die je in het dagelijks leven regelmatig tegen komt!  
 
Bij het vak economie leer je de wereld door een economische bril te bekijken. Hoe ontstaan 
economische problemen (zoals de bankencrisis, werkloosheid, prijsstijgingen) en hoe 
kunnen deze problemen worden aangepakt? Je leert hoe welvaart wordt gemeten en 
waarom het ene land welvarender is dan het andere land. Je gaat begrijpen waarom en hoe 
er belastingen worden betaald en waarom de overheid altijd een tekort heeft en waarom 
alles altijd alsmaar duurder wordt.  
 
Je krijgt een beeld van hoe economen tegen de wereld aan kijken. Voor jou betekent dit het 
leren van theorie en het toepassen van deze theorie, maar ook het omgaan met cijfers en 
het werken met procenten.  
 
Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid 
 
Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  
(kortweg: bedrijfseconomie) zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch 
is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land. 
Onderwerpen zoals werkloosheid, prijsstijgingen, marktwerking en conjuncturele 
ontwikkelingen komen aan de orde. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële 
zelfredzaamheid is de opvolger van het vak management & organisatie. Je bestudeert o.a. 
het reilen en zeilen van organisaties.  
 
Organisaties komen en gaan. Mensen hebben geen baan meer voor het leven, maar 
moeten zelf telkens nieuwe keuzes maken. Er zijn steeds meer mensen die niet meer 
werknemer zijn maar zelf ondernemer worden. 
Financiële zelfredzaamheid neemt ook in belang toe. Een vak als bedrijfseconomie, 
ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid kan handvatten bieden om belangrijke 
keuzes, die mensen in hun leven maken, te analyseren. Keuzes zoals het beginnen van een 
eigen bedrijf of het innovatief en productief zijn in organisatorische verband, maar ook meer 
persoonlijke keuzes, zoals het kopen van een huis. 
 
Het is van groot belang om te bestuderen hoe organisaties succesvol kunnen zijn en hoe ze 
bestuurd moeten worden. Waaraan ontlenen organisaties hun bestaansrecht? Hoe kunnen 
ze beter concurreren? Daarvoor heb je inzicht nodig op de interne organisatie, de 
financiering van organisaties, marketing, personeelsbeleid, financieel beheer en 
verslaggeving.  
 
Het vak bedrijfseconomie bereidt je voor op het werken in of met organisaties. Ook hoort 
daar persoonlijk ondernemerschap bij omdat de kans groot is dat je later een eigen 
onderneming hebt.   
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Ook als jongere krijg je meer en meer te maken met steeds ingewikkelder financiële 
kwesties. Je krijgt er niet alleen op latere leeftijd mee te maken, maar juist ook eerder. Je telt 
steeds volwaardiger mee als consument, werknemer of contractpartner, inclusief de kleine 
lettertjes, die fikse onvoorziene gevolgen kunnen hebben. 
 
Ondernemen is in, ook onder jongeren. Meer dan drieduizend jongeren startten jaarlijks een 
(eenmans)bedrijf: als eendagsvlieg, ambitieuze ondernemer in spe of als 
eerste oriëntatie op het werkend leven, bijvoorbeeld als zzp’er. Bedrijfseconomie heeft alles 
in huis om het ondernemerschap te stimuleren en je vertrouwd te maken met wat een 
organisatie of activiteit tot een succes kan maken. 
Ook financiële zelfredzaamheid is van groot belang. Nadat je klaar bent met je middelbare 
school zal je ook gaan studeren. Dit brengt nogal wat financiële gevolgen met zich mee.  Het 
is verstandig om dit in kaart te brengen en op basis daarvan afwegingen te maken. 
 
Je komt bij dit vak allerlei zaken tegen die te maken hebben met keuzes die binnen een 
organisatie gemaakt moeten worden om de concurrentie met andere organisaties aan te 
kunnen. Welke producten worden er gemaakt, welke prijs wordt er gevraagd voor deze 
producten, hoeveel kost de productie, op welke manier werkt de promotie van de producten, 
waar haal ik kapitaal vandaan voor mijn bedrijf, etc. 
Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is zeker geschikt als 
voorbereiding voor opleidingen in de bedrijfseconomische en/of commerciële richting. Ook bij 
opleidingen in het toerisme en de hogere hotelschool is een vak als Bedrijfseconomie, 
ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid zeker een pre. Maar ook als je later een 
eigen onderneming wilt starten.  
 
Voor leerlingen die een NG of NT profiel overwegen is het vak bedrijfseconomie een geschikt 
keuzevak. Ook voor jullie is de kans groot dat je later een eigen bedrijf begint of dat je een 
leidinggevende functie krijgt. 
 
Als je inzicht in getallen hebt, logisch kunt nadenken, en niet bang bent voor wat rekenwerk 
(grafieken en tabellen) is het zeker iets voor jou. 
 
Je houdt je bezig met wat er binnen organisatie gebeurt. Je komt erachter waarom 
organisaties bepaalde beslissingen nemen. Hier komt het marketing en het financiële beleid 
bij kijken. Je leert verbanden aan te leggen, oorzaken en gevolgen aan te geven en 
conclusies te trekken aan de hand van teksten en cijfers.  
 
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de  
docenten van economie en bedrijfseconomie:  
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Inhoud van de vakken (in schema): 
 

Economie Bedrijfseconomie 

Schaarste en ruil 
o.a. geldtheorie 
 

Interne organisatie en personeelsbeleid 

Markten 
Incl. overheid 
 

Investeren en financieren 

Samenwerken en onderhandelen 
cao/speltheorie/econ. Integratie 
 

Marketing 

Risico en informatie 
verzekering/beleggen/financiering 
 

Financieel beleid 
 

Welvaart en groei 
Economische kringloop / nationale 
rekeningen 
betalingsbalans/belastingen 
inkomensverdeling 
 

Verslaggeving 

Conjunctuur 
 

Van persoon naar rechtspersoon 

Invloed van geld 
Wisselkoersen/inflatie/EMU 

ICT 

 
 
Het programma op het vwo is voor beide vakken diepgaander en breder. 

  
Waarin verschilt dit vak met de onderbouw? 
 
Het vak economie wordt in de derde klas gegeven als een soort kennismaking met bepaalde 
onderwerpen en met vaardigheden waarover je moet beschikken. 
Het grote verschil met klas drie zit in de grotere omvang van de leerstof  (ook bij de toetsen) 
en daaraan logisch gekoppeld het tempo. 
 
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
 
Een hoog cijfer in klas drie is niet per se een succesgarantie voor de bovenbouw. Een laag 
cijfer wil niet zeggen dat de kans op succes in de bovenbouw ontbreekt. 
 
De mate van succes wordt bepaald door een combinatie van succesindicatoren. 
 
Het resultaat wordt onder andere bepaald door: 
 

- De mate van algemene ontwikkeling en de bereidheid hier iets aan te doen; 
- De leesvaardigheid en de liefde voor getallen; 
- De mate van fysieke en of geestelijke aanwezigheid in de lessen; 

- De interesse voor de vakken; 

- De bereidheid om te luisteren en te werken; 

- Het inzicht;  

- Het maken van uittreksels en het je houden aan de studiewijzer 

(waaraan gekoppeld het studieritme). 
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Grofweg kun je zeggen dat het volgende overzicht een indicatie kan zijn voor de mate waarin 
je succesvol bent. 

Inzicht +  Inzicht – 
 
Werkhouding +  8 – 10   5 – 7 
 
Werkhouding –           6 – 8   4 – 5 
 
 
Waarom passen economie en bedrijfseconomie goed in een bepaald profiel? 
 
Allereerst zijn economie en bedrijfseconomie goed voor de eigen algemene ontwikkeling. 
Ook wanneer je later in een leidinggevende functie terechtkomt of een eigen onderneming 
wilt starten. De vakken zijn een goede basis voor een heel aantal vervolgopleidingen: 
 

- Alle economisch getinte opleidingen (denk hierbij  ook aan b.v. hotelwezen). 
 

- Opleidingen zoals b.v. maatschappelijk werk, waarbij algemene ontwikkeling  
gewenst is. 

 
- Technische opleidingen (vaak is enig economisch inzicht wel heel handig). 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Informatie Nederlands 
voor leerlingen en ouders van 3 havo/3 atheneum/3 gymnasium 
 
Om succesvol te zijn in je studie en latere beroep, is het belangrijk dat je de verschillende 
onderdelen van je moedertaal goed beheerst. Het vak Nederlands helpt je daarbij. 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw? 
Het vak Nederlands bestaat uit de onderdelen 
 

 taalverzorging 

 leesvaardig 

 schrijfvaardig 

 spreekvaardig 

 luistervaardig 

 literatuur/letterkunde 
 
Onderbouw 
In de onderbouw komen de basisvaardigheden van elk onderdeel aan bod.  
Veel nadruk ligt op de grammatica en de spelling van (werk-)woorden. In klas drie worden 
deze onderdelen met een eindtoets afgesloten. 
Daarnaast is er  in alle lagen aandacht voor het zakelijk schrijven en e-mailverkeer. 
De basisbegrippen van verhaalanalyse komen vanaf de eerste klas al aan bod. 
Ook zijn er veel oefeningen in leesvaardigheid, het CSE-onderdeel, en taalschat. 
 
Bovenbouw 
In de bovenbouw is sprake van verdieping van deze onderdelen (o.a. zakelijke teksten en 
literaire (fictionele) teksten). 
Zakelijke teksten komen aan bod bij leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en mondelinge 
taalvaardigheid. Bij al deze vaardigheden gaan we dieper in op de tekstsoorten uiteenzetting, 
beschouwing en betoog  met de bijbehorende tekstdoelen en –kenmerken. Bij betogende 
teksten komt argumentatie uitgebreid aan de orde. De moeilijkheidsgraad van alle 
tekstsoorten neemt in de loop van de bovenbouw toe. 
Leesvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het vak Nederlands. Het Centraal 
Schriftelijk Eindexamen bestaat er zelfs voor 100% uit. Daarom besteden we ruimschoots 
aandacht aan deze vaardigheid. 
Ook besteden we ieder jaar aandacht aan mondelinge taalvaardigheid (spreken en 
luisteren). Dit kan in de vorm van een discussie, debat, groepsgesprek of presentatie zijn. 
Bij alle vaardigheden speelt taalverzorging (o.a. spelling en formulering) een belangrijke rol. 
Bij literaire teksten houdt de leerling zich bezig met het lezen van Nederlandse literaire 
werken. Een belangrijk doel van dit literatuuronderwijs is het vergroten van het leesplezier.  
De leerling legt ook een leesdossier aan, waarin hij/zij per jaar een aantal boekentoetsen van 
de door hem/haar gelezen werken verzamelt. 

 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
Iedere leerling heeft in de bovenbouw Nederlands, dus de keuze wel/geen Nederlands is er 
niet. Wel uiten we, indien nodig, twijfel of een leerling het beoogde niveau aankan. Het 
vermogen om verworven kennis toe te kunnen passen bij leestoetsen en bij vrije 
schrijfopdrachten, speelt hierbij een belangrijke rol. 
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Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en toch een ontrading 
als advies? 
Als er onvoldoendes worden gescoord op onderdelen waar het op inzicht aankomt, zoals bij 
leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, dan tellen die zwaar mee. 
In het eindexamenjaar wegen naast leesvaardigheid en schrijfvaardigheid ook de twee 
andere vaardigheden, spreek- en luistervaardigheid zwaar mee. De toetsen waarin 
basiskennis wordt getoetst, tellen slechts in beperkte mate mee. Kennis is een middel en niet 
een doel. 
 
Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
CSE? 
Het Centraal Schriftelijk Eindexamen omvat leesvaardigheid en samenvatten. Het cijfer 
bepaalt voor 50% het eindcijfer. 
 
Het schoolexamen omvat spreek- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, 
ondersteunende vaardigheden (spelling en formulering) en literatuur. Het gemiddelde cijfer 
hiervan bepaalt voor 50% het eindcijfer.  
 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
N.v.t. Alle kennis is basiskennis voor andere vakken! 
 
Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel? 
Dit vak past in alle profielen: beheersing van je moedertaal is een eerste vereiste om in 
andere vakken succesvol te zijn. 
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Informatie Engels 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw? 
In de bovenbouw wordt de bestaande kennis verder uitgebreid en verdiept.  De leerlingen 
leren langere en inhoudelijk zwaardere teksten uit kranten en tijdschriften lezen. Ook leren 
ze langer en intensiever luisteren / kijken naar Engelstalige radio- en tv fragmenten.  
Kennismaking met enkele onderdelen van/periodes uit de Engelstalige literatuur en het lezen 
van enkele literaire werken is tevens een onderdeel van het programma. 
Punt van aandacht is dat woordenlijsten per hoofdstuk een stuk langer zijn dan in de 
voorgaande klassen, de woorden worden ook als moeilijker beschouwd. Bovendien telt 
leerwerk minder op bij het beoordelen van een toets. Het wordt meer als vanzelfsprekend 
beschouwd en niet als een prestatie. 
 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
Iedere leerling heeft Engels in de bovenbouw, dus de keuze wel/geen Engels is er niet. Wel 
uiten we, indien nodig, twijfel of iemand het beoogde niveau aankan. Het vermogen om 
verworven kennis te kunnen toepassen bij lees- en luistertoetsen en bij vrije 
schrijfopdrachten, speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en toch een ontrading 
als advies? 
In het eindexamenjaar wegen naast leesvaardigheid ook de drie toegepaste vaardigheden 
luister-, spreek- en schrijfvaardigheid zwaar mee. Wanneer een leerling deze vaardigheden 
minder goed beheerst, kan dit een indicatie zijn dat Engels met een onvoldoende wordt 
afgesloten. De toetsen waarin basiskennis wordt getoetst, tellen slechts beperkt mee. Kennis 
is een middel en niet een doel. 
 
Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 
 
CSE:    Weging:  50% van het eindcijfer,  

Alleen leesvaardigheid 
 
Schoolexamen: Weging: 50% van het eindcijfer 

 Kijk- en luistervaardigheid 

 Gespreksvaardigheid ( gesprekken voeren  / presenteren ) 

 Schrijfvaardigheid 

 Ondersteunende vaardigheden ( vocabulaire en grammatica ) en 
Literatuur 

 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
We overleggen met de andere moderne vreemde talen over welke vaardigheden we 
wanneer toetsen. We proberen er rekening mee te houden dat een leerling bijvoorbeeld  niet 
drie keer in één blok een presentatie heeft. 
 
Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel? 
Beheersing van het Engels is tegenwoordig noodzakelijk voor bijna elke vervolgopleiding. 
Colleges worden vaak in het Engels gegeven, studieboeken zijn in het Engels, er worden 
stages in het buitenland gelopen, je krijgt te maken met buitenlandse studiegenoten en in 
sommige gevallen is de opleiding zelfs helemaal in het Engels. 
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Informatie Duits en Frans 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw? 
Afgezien natuurlijk van het niveau is er eigenlijk geen wezenlijk verschil. Vaardigheden, die 
in de onderbouw worden aangeleerd, moeten in de bovenbouw worden verbreed en 
verdiept. Omdat we met doorlopende leerlijnen werken komen alle vaardigheden in elke 
jaarlaag terug. Uitgangspunt voor het aandeel in de lestijd is daarbij de weging, die voor het 
uiteindelijke examencijfer geldt. 

 
 

Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
Gezien het bovenstaande, is het logisch, dat bij het advies een groot belang wordt gehecht 
aan tekstbegrip. Dit bepaalt namelijk voor 50% het uiteindelijke examencijfer. Verder wordt 
natuurlijk gekeken naar de overige vaardigheden: spreek- en gespreksvaardigheid, 
luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Daarnaast vormen woordkennis en grammaticale 
kennis een onmisbare basis voor alle genoemde vaardigheden. 
 
 
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
Een leerling kan een gebrek aan inzicht in de onderbouw nog redelijk compenseren met 
cijfers voor leerwerk. In de bovenbouw wordt het geleerde echter uitgebreid en moet de 
leerling het in nieuwe situaties kunnen toepassen. Tevens worden in de bovenbouw grotere 
stukken stof getoetst en is er nauwelijks nog sprake van kleinere compenserende 
overhoringen. 
Het kan dus zo zijn, dat de docent ook bij een voldoende cijfer een ontrading uitspreekt op 
basis van een gebrek aan inzicht bij de leerling. 
 
 
Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 
Het CSE bestaat uit een aantal teksten, dit bepaalt de helft van je examencijfer. De andere 
vaardigheden zitten in de schoolexamens: kijk- en luistervaardigheid, spreek- en 
gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en literatuur. 

 
 

Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
De moderne vreemde talen werken vakinhoudelijk samen. Verder is taalvaardigheid in elk 
vak een voorwaarde. Goed formuleren en tekstbegrip zijn voor een goed examen een 
voorwaarde. 

 
 

Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel?  
De moderne vreemde talen passen in elk profiel, ze vergroten je mogelijkheden in elk 
opzicht. 
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Informatie Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming (kcv) 
Voor de leerlingen en ouders van 3 gymnasium 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen onderbouw en bovenbouw? 
Het verschil tussen onderbouw en bovenbouw wordt pas duidelijk aan het eind van 4VWO. In 
de eerste drie blokken van 4VWO is er geen verschil met de onderbouw; dan wordt namelijk 
de resterende grammatica behandeld aan de hand van de methodes (Vivat Roma 2 en 
Kosmos 2). In het laatste blok beginnen we met de lectuur van Latijnse / Griekse schrijvers. 
Deze lectuur wordt voortgezet in 5VWO en wordt getoetst voor het SE. Aan bod komen die 
schrijvers die niet in het CE- programma zitten. De aard van de toetsing verandert dan ook; 
het accent komt meer en meer te liggen op vragen over de gelezen teksten en minder op 
vertalen.  
 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
Bij het determinatieadvies wordt vooral gekeken naar de vertaalvaardigheid van de leerlingen, 
minder naar hun vermogen om woordjes en / of  grammatica uit hun hoofd te leren, kortom 
naar hun vermogen het geleerde toe te passen. Dit gebeurt vooral, omdat het CE voor de helft 
uit een vertaalopdracht bestaat.  
  
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
Als een leerling een ontrading (of twijfel) krijgt bij het advies, terwijl hij/zij een voldoende als 
eindcijfer heeft, zal die voldoende vooral te danken zijn aan goed leerwerk (schriftelijke 
overhoringen over de woordjes of die onderdelen van de toetsen waar vooral leerwerk getoetst 
wordt); de (belangrijkere) onderdelen, waar toepassing getoetst wordt, zullen dan slechter zijn 
geweest. 
 
Welke onderdelen zitten in het schoolexamen (SE) en welke in het centraal eindexamen 
(CE)? 
De stof voor het CE wordt door het ministerie bepaald. Centraal staat het werk van één 
auteur. Het CE bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds moet de kandidaat vragen 
beantwoorden over de gelezen stof, anderzijds moet hij/zij een tekst van dezelfde auteur 
(van hetzelfde niveau) vertalen. Beide onderdelen wegen even zwaar. De sectie Klassieke 
Talen mag zelf de stof voor het schoolexamen bepalen, rekening houdend met het CE-
onderwerp. Het schoolexamen bestaat uit toetsing over de gelezen stof, een aantrekkelijke 
selectie uit de Latijnse / Griekse literatuur. Daarnaast behoren een aantal proefvertalingen 
over de CE-auteur tot het SE. Ook de KCV-onderwerpen die aan bod zijn geweest behoren 
tot het SE. Tot de KCV-onderdelen behoren onderwerpen als klassieke kunst, filosofie en 
theater.  
 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met andere vakken, m.n. de moderne vreemde talen, 
Nederlands en geschiedenis. Zowel bij Latijn / Grieks als bij KCV komen tal van onderwerpen 
voor die zich lenen tot samenwerking.  
 
Waarom past / passen dit vak / deze vakken goed in een bepaald profiel? 
De klassieke talen en KCV passen goed in elk profiel. Zij bieden namelijk een brede algemene 
ontwikkeling, die voor elke toekomstige student van enorme waarde kan zijn.  
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Informatie Geschiedenis  
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
Je leert geschiedenis omdat kennis van het verleden handig is om het heden te begrijpen. 
Om een voorbeeld te geven: Nederlanders zijn, meer dan andere volken, gewend om over 
dingen te overleggen. Dat is al eeuwen zo. Het is ontstaan toen we ons land tegen het water 
moesten verdedigen. Dan is het wel handig om te overleggen en vanouds hebben we 
daarvoor ook allerlei instellingen: niet alleen voor de polder maar ook voor bijvoorbeeld het 
bestuur van een stad. Die overlegcultuur is ons altijd goed van pas gekomen en daarom zit 
dat in ons ingebakken.  
 
De bijdrage van het vak geschiedenis aan de vorming van de leerling is inzicht en overzicht 
bieden in de wereld die achter ons ligt en tegelijkertijd deel uitmaakt van onze cultuur. Het 
begrijpen van het heden en het op juiste wijze beslissen over de toekomst, kan niet zonder 
kennis van de ontwikkeling die ons gebracht heeft waar we nu zijn. Er zitten schakels tussen 
verleden, heden en toekomst. 
 
Verhalen over het verleden wekken verwondering en verbazing, soms boosheid en ergernis. 
Geschiedenis nodigt uit tot verbeelding én tot kritisch denken en heeft daarmee een 
belangrijke rol in de persoonsvorming. 
 
Bij geschiedenis leer je kijken door de ogen van een ander. Leerlingen leren medemensen 
uit andere tijden en culturen niet in de eerste plaats te beoordelen, maar te begrijpen. 
Daardoor leren ze ook zichzelf beter kennen. 
 
Elke ervaring die we hebben, hebben we opgedaan in het verleden. Weet je dat een 
kruispunt gevaarlijk is? Dat heb je ontdekt in het verleden. Denken we dat werkeloosheid niet 
zo best is? Dat heeft de mensheid ontdekt in het verleden. 
 
“Geschiedenis” is dus een ander woord voor “ervaring”. Een goede geschiedenisles kan je 
wat ervaringen bijbrengen zonder dat je het zélf hoeft mee te maken. Dankzij geschiedenis 
hoef je niet zelf te beleven wat oorlog is en kun je toch weten dat het heel erg is. En dankzij 
een héél goede geschiedenisles kun je leren dat je eigen ervaringen worden bepaald door 
wie jij bent en waar jij woont – en kun je ontdekken dat als je ergens anders bent geboren, je 
er anders over kunt denken. Je leert je vooroordelen kennen. 
 
Daarnaast kan geschiedenis ook gewoon leuk zijn. Vragen waarom het nuttig is, is net zo 
vreemd als vragen wat het nut is van voetbal. Als mensen genieten van een spannend 
verhaal is dat genoeg. Geschiedenis is zoiets als Harry Potter of The Hunger Games, met 
als enige verschil dat het echt is gebeurd. 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw? 
De onderbouw en de bovenbouw zijn wat betreft de inhoud min of meer gelijk aan elkaar. 
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw worden de tien tijdvakken van de geschiedenis 
behandeld als ook de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de opgedane kennis ook 
te kunnen toepassen. Het verschil tussen onderbouw en bovenbouw ligt in de diepgang. In 
de bovenbouw wordt de stof uitgebreid met een aantal verplichte “historische contexten” 
zoals De Republiek in de 17e eeuw en De Koude Oorlog. Daarnaast worden er thema’s 
behandeld zoals de geschiedenis van het carnaval, de relatie China en Europa en 
familiegeschiedenis.  
 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 

Determinatie vindt plaats op basis van de behaalde cijfers bij de toetsen.  

https://historiek.net/sportgeschiedenis/voetbal/
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Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
Toetsen zijn uitgesplitst in een kennisdeel en een toepassingsdeel. Mocht een leerling 
consequent veel hoger scoren in het kennisdeel dan in het toepassingsdeel, dan kan dat 
resulteren in een ontrading. 

 
Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 
In het schoolexamen van de havo wordt alle behandelde leerstof getoetst. Het eindexamen 
omvat de tijdvakken vijf tot en met tien en drie historische contexten. Voor het vwo geldt 
hetzelfde met uitzondering dat daar het eindexamen gaat over de tijdvakken één tot en met 
tien en vier historische contexten. 

 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
Samenwerking vindt plaats in de vorm van vakgroepen.  

 
Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel?  
Geschiedenis is een verplicht vak voor de maatschappijprofielen. Het vormt de basis voor 
veel vervolgopleidingen. Met geschiedenis ontwikkel je een aantal algemene vaardigheden 
die in allerlei beroepen van pas komen / noodzakelijk zijn. Je leert bijvoorbeeld om moeilijke 
teksten te begrijpen, om complexe ideeën samen te vatten, om snel de rode draad in een 
verhaal te vinden, en om bijzaken van hoofdzaken te onderscheiden. Leerlingen die 
geschiedenis volgen hebben een bredere algemene ontwikkeling, kunnen daardoor ook 
beter discussiëren en krijgen een hoger aanzien. Het is dan ook niet voor niets dat de laatste 
twee minister-presidenten historici zijn. 
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Informatie Natuur, Leven & Technologie (nlt)  
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw? 

- NLT wordt alleen in de bovenbouw gegeven. 
- NLT is een vakoverstijgende discipline waar de vakken (in willekeurige volgorde) 

Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde en Aardrijkskunde samenkomen. 
- NLT werkt niet met een boek, maar met losse modules die elk een eigen karakter 

hebben, bijvoorbeeld Wiskunde, Natuurkunde en Aardrijkskunde in de ene module en 
Biologie, Scheikunde en Natuurkunde in de andere module. 

- De diverse modules worden door verschillende vakdocenten gegeven. Bij de keuze 
van de docent wordt gekeken naar welke docent het beste bij een bepaalde module 
past. Elk blok een andere module, dus ook een andere docent. 

 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 

- Er is geen determinatie voor het vak NLT. Aangezien het vak erg bètagericht is, wordt 
vooral gekeken naar de adviezen van de exacte vakken. 

 
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 

- N.v.t. 
 

Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 

- NLT heeft alleen een Schoolexamen (SE). De cijfers die worden behaald voor de 
toetsen op school leiden tot het cijfer op de eindlijst. Er is geen Centraal Schriftelijk 
Examen (CSE). 

- In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt vermeld welke toetsen 
meetellen voor het eindcijfer. Dit PTA wordt in de bovenbouw verstrekt. Het PTA gaat 
in vanaf de voor-eindexamenklas. Voor havo is dat dus vanaf 4 havo, voor vwo vanaf 
5 vwo. 
 

Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
- Aangezien NLT een vakoverstijgende discipline is, is er vanzelfsprekend sprake van 

samenwerking tussen de diverse monovakken (nat, schk, biol, ak, wis). 
- De sectie NLT bestaat uit docenten uit diverse monovakken, dus samenwerking is 

ook hierdoor vanzelfsprekend. 
 

Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel?  
- NLT is een bètavak, bedoeld om goede leerlingen uitdagingen te bieden. Het vak 

past uiteraard goed bij de profielen NG en NT. 
- NLT is een vak dat exacte vakken levendig maakt door: 

o aansluiting met moderne wetenschap 
o toepassingsgerichte aanpak van exacte onderwerpen 
o samenhang tussen monovakken 

- Enkele voorbeelden van modules (onder voorbehoud): 
o forensisch onderzoek 
o medische beeldvorming 
o medicijnen, van molecuul tot mens 
o feest zonder katers 
o leef met je hart 
o meten aan melkwegstelsels 
o de waterstofauto binnenstebuiten 
o moleculaire gastronomie 
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Informatie Scheikunde 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw? 

- Tempo veel hoger 
- Geen schriftelijke overhoringen, ongeveer 2 toetsen (proefwerken) per blok 
- Meer rekenwerk 
- Minder practica 
- Veel meer inzicht vereist 

 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
Op basis van: 

- Resultaten (dus cijfers, vooral proefwerken  en inzichtwerk); 
- Rekenvaardigheden; 
- Goed kunnen formuleren. 
 

Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
- Er zijn leerlingen die door heel hard werken/leren nu nog een voldoende behalen. Soms 

weten wij redelijk zeker dat door gebrek aan bijvoorbeeld rekenvaardigheid de leerling 
volgend jaar geen voldoende zal halen.  
Wij vinden het niet eerlijk of in het belang van de leerling dan advies ”voldoende” te 
geven. 
 

Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 
- De stof in het Schoolexamen (SE)  is uitgebreider dan in het Centraal Schriftelijk 

Examen(CSE). 
In het SE zitten onderdelen die in het CSE niet getoetst worden.  

- Bij het SE worden ook praktische en onderzoeksvaardigheden getoetst. 
 
 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
- Er is al automatisch samenwerking vanwege overlap in de programma’s. 
- Concrete samenwerking vindt plaats bij profielwerkstukken. Vooral met de vakken 

Natuurkunde, NLT en Biologie is sprake van vakoverstijgende onderwerpen. 
- De module technisch ontwerpen is vakoverstijgend. 
- Het feit dat diverse scheikundedocenten meerdere bevoegdheden hebben, en in 

meerdere vakken les geven (natuurkunde, wiskunde, NLT), bevordert de samenwerking 
tussen vakken. 
 

Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel?  
- In de profielen NG en NT is scheikunde  een verplicht vak. In beide profielen is de inhoud 

gelijk.   
Bij verschillende vervolgopleidingen waarvoor scheikunde nodig is zoals technische 
richtingen of gezondheidszorg is een N-profiel verplicht/gewenst. 
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Informatie Natuurkunde 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
Wat is inhoudelijk het verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw? 
De onderwerpen zijn ongeveer gelijk. De stof is meer uitgebreid en er wordt dieper op 
ingegaan. 
 
Hoe komt het determinatieadvies tot stand? 
Er wordt bij het determinatieadvies voornamelijk gekeken naar rekenvaardigheid en inzicht. 
Deze vaardigheden zijn belangrijk voor de opdrachten & proefwerken in de bovenbouw. 

 
Waarom heeft een leerling soms een voldoende als eindcijfer en een ontrading als 
advies? 
Aangezien rekenvaardigheid en inzicht heel belangrijk zijn om Natuurkunde in de bovenbouw 
succesvol te volgen, wordt daar voornamelijk naar gekeken. Een voldoende cijfer zegt niet 
per se dat de rekenvaardigheid en het inzicht in orde is. Verder is een goede studiehouding 
heel belangrijk om niet achterop te raken. 

 
Welke onderdelen zitten er in het schoolexamen en welke onderdelen zitten er in het 
Centraal Schriftelijk Examen? 
Voor beide examens geldt bijna dezelfde stof. De verschillen zijn in detail te lezen in de 
officiële examensyllabus van de rijksoverheid. Deze wordt ieder jaar vastgesteld en is terug 
te vinden op www.examenblad.nl.  
 
Het schoolexamen heeft ook een praktische component:  deze bestaat uit verschillende 
cijfers van practicumopdrachten. Vanaf 2013 kan de precieze invulling van deze opdrachten 
wat veranderen. 

 
Hoe wordt er samengewerkt met andere vakken? 
Verschillende docenten geven Natuurkunde/ Scheikunde, Natuurkunde/Wiskunde.  
Er is een doorlopende leerlijn voor wat betreft onderzoeken en onderwerpen. Op 
profielmiddagen wordt de leerstof uit de verschillende vakken door verschillende docenten uit 
het natuurprofiel gecombineerd. 

 
Waarom past dit vak goed in een bepaald profiel?  
NATUUR-profiel ↔ NATUURkunde 
Het vak geeft inzicht in hoe verschijnselen in de natuur te verklaren zijn. Het vak levert 
inzicht en de mogelijkheid logisch te beredeneren (“wat gebeurt er als…” of  “hoe komt het 
dat….”) 

  
  



28 

 

Informatie Wiskunde A en Wiskunde B en Wiskunde D 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo 

 
 
De benaderingswijze en de accenten zijn heel verschillend: 
 

Wiskunde A 
 

Wiskunde B 

Concreter Abstracter 

Meer verhalend, contextrijke vraagstukken Veelal zuiver wiskundige vraagstukken 

Antwoorden vaak bij benadering Antwoorden meestal exact 

Grafische rekenmachine wordt veel gebruikt 
voor het verkrijgen van oplossingen 

Grafische rekenmachine wordt vaak 
gebruikt om een beeld van het probleem te 
krijgen 

Goede voorbereiding op niet-exacte studies Goede voorbereiding op exacte studies 

 
Welk profiel en welke wiskunde kies jij op de havo? 
Bij wiskunde A gaat het om onderwerpen, die je later misschien nodig hebt bij een 
vervolgopleiding. Bij studies zoals in de sector economie en natuur/milieu is wiskunde 
onmisbaar. In wiskunde A zit daarom een flink stuk statistiek en informatieverwerking. Ook 
moet je met functies en grafieken kunnen werken. Je moet op een wiskundige manier het 
verband tussen bijvoorbeeld vraag en aanbod weer kunnen geven. Ook bij sommige 
gezondheidsopleidingen komt wiskundekennis goed van pas. In wiskunde A zit geen 
meetkunde. 
 
Bij wiskunde B komen onderwerpen aan bod, die je later hard nodig zult hebben als je een 
exacte kant op gaat, bijvoorbeeld in de sector Techniek of Natuur en Milieu. Er wordt veel 
aandacht besteed aan functies, veranderingen, analytische meetkunde, algebra en 
toepassingen. Hoe exacter en technischer je vervolgopleiding, des te meer je wiskunde B 
nodig zult hebben. Het zijn meestal opleidingen, waarvoor ook natuurkunde belangrijk of 
verplicht is. In wiskunde B zit geen statistiek. Wiskunde D is een keuze-examenvak bij de 
profielen NG & NT.  
Wiskunde D kan alleen gekozen worden in combinatie met wiskunde B. Wiskunde D bevat 
onderwerpen die niet bij wiskunde A en B aan de orde komen; wiskunde D is duidelijk 
verdiepend en heeft een meerwaarde voor de leerling die een technische studie beoogt. 
 
 

profiel CM EM NG NT 

profielvak Wiskunde A 
(of geen 
wiskunde) 

Wiskunde A of 
wiskunde B 

Wiskunde A of 
wiskunde B 

Wiskunde B 

Keuze-examenvak   Wiskunde D Wiskunde D 

 
Wiskunde A staat voor 320 slu, wiskunde B voor 360 slu en wiskunde D voor 320 slu. 
(slu) = studielasturen 
 
 
Waar moet je absoluut rekening mee houden als je kunt kiezen tussen de twee 
vakken? 
Voor wiskunde B geldt dat je geïnteresseerd bent in het vak wiskunde. Je zult behoorlijk wat 
tijd aan het huiswerk moeten besteden. Je moet het zoeken naar mogelijke oplossingen als 
een uitdaging zien. Wiskunde B is voor je hersenen, wat beweging is voor je lichaam. Het 
ontwikkelt je denkvermogen. 
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Hoe helpen wij je bij de keuze? 
Over het algemeen kan gesteld worden dat Wiskunde B als lastiger wordt ervaren dan 
Wiskunde A. Wiskunde A is voor het overgrote deel van de leerlingen die de derde klas 
succesvol doorlopen hebben prima uitvoerbaar bij voldoende inzet. Wiskunde B vereist nog 
wat aanvullend inzicht en doorzettingsvermogen. Goede resultaten (ruim boven voldoende) 
op de wiskundetoetsen in de derde klas zijn een goede prognose voor succes bij Wiskunde 
B. Je kunt ook bijvoorbeeld kijken op  
http://home.online.nl/rvdwurff/wiskunde/HV3/info%20wi-A-B-C-D.htm 
   
          
          
  

http://home.online.nl/rvdwurff/wiskunde/HV3/info%20wi-A-B-C-D.htm
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Informatie Wiskunde A, Wiskunde C, Wiskunde B en Wiskunde D 
voor de leerlingen en ouders van 3 atheneum / 3 gymnasium 

 
Hieronder vind je informatie over het vak wiskunde in de bovenbouw van het vwo 
In eerste instantie kies je natuurlijk een profiel.  
 

profiel CM EM NG NT 

profielvak Wiskunde C  
(of wiskunde A) 

Wiskunde A of 
wiskunde B 

Wiskunde A of 
wiskunde B 

Wiskunde B 

Keuze-examenvak   Wiskunde D Wiskunde D 

 
Voor wiskude A staar 520 slu, voor wiskunde B 600 slu, voor wiskunde C 480 slu en voor 
wiskunde D 440 slu. 
 
Wat zijn de verschillen tussen wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C en wiskunde D? 
Wiskunde B is meer abstract, meer theoretisch en gaat dieper op de wiskundige theorieën in. 
Niet alleen berekeningen, maar ook de achtergronden en bewijzen komen aan bod. Het 
wiskundig denken wordt meer getraind. 
 
Wiskunde A is vooral gericht op toepassingen en statistiek. De opdrachten zijn veel meer 
voorzien van teksten en grafieken. Ook de onderwerpen die aan bod komen verschillen. 
 
Wiskunde C is het profielvak dat hoort bij het profiel CM. Wiskunde C is specifiek ontworpen 
voor de kunstopleidingen en bijvoorbeeld een rechten studie. Zo heeft wiskunde C vooral 
ook onderwerpen als ‘vorm en ruimte’, die bijvoorbeeld perspectief tekenen bevatten, maar 
ook het onderwerp ‘logica’ neemt een duidelijke plaats in. Het aspect ‘logica’ wordt op een 
alpha-wijze geleerd aan de hand van veel tekstanalyse. 
Wiskunde C is in de 4e klas hetzelfde als wiskunde A, maar in de 5e klas zijn er verschillen 
(leerlingen WA en WC zitten wel bij elkaar in een cluster). 
 
Wiskunde D is een keuze-examenvak bij de profielen NG & NT. Wiskunde D kan alleen 
gekozen worden in combinatie met wiskunde B. Wiskunde D bevat onderwerpen die niet bij 
wiskunde A en B aan de orde komen; wiskunde D is duidelijk verdiepend en heeft een 
meerwaarde voor de leerling die een technische studie beoogt. 
 
 
Wiskundekeuze en vervolgstudie 
Voor alle technische studies is wiskunde B verplicht, en is wiskunde D een meerwaarde. 
Voor studies in de sociale wetenschappen en de gezondheidszorg is wiskunde A een 
logische keuze. Voor de studie economie is vaak, maar niet altijd wiskunde A voldoende, 
studenten met WB hebben een duidelijke voorsprong. Voor andere studierichtingen kun je bij 
de vervolgopleiding of de decaan van onze school terecht.  
Voor een studies kunstgeschiedenis, talen of recht heeft wiskunde C een meerwaarde. 
 
 
In 3 vwo hebben leerlingen al een indruk kunnen krijgen van het verschil tussen  
wiskunde A en wiskunde B. Bij wiskunde B spelen een aantal aspecten een grotere rol dan 
bij wiskunde A. Zoals: 
- meer algebra 
- meer abstractie 

 
- meer wiskunde die voortbouwt op de voorgaande wiskunde; indien de basis slecht is 

ondervind je bij WB daar meer nadeel van dan bij WA. 
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- Bij WB werk je meer met formules, meer met de “wiskundige taal” dan bij WA. WA is veel 
tekstrijker dan WB. Het is daarmee wel zo dat degenen die moeite met wiskundige 
teksten hebben juist WA als moeilijker kunnen ervaren dan WB. Dit is wellicht een 
belangrijk gegeven om rekening mee te houden als je dyslectisch bent! 

 
 
 
In z’n algemeenheid kun je zeggen dat wisb de meer klassieke, exacte wiskunde is, gericht 
op de meer exacte (technische/bèta-) studies. wisa is breder, bedoeld voor de 
alpha- en gammastudierichtingen. WC is expliciet bedoeld voor de alphastudierichtingen. 
 
 
Je kunt ook bijvoorbeeld kijken op  http://home.online.nl/rvdwurff/wiskunde/HV3/info%20wi-
A-B-C-D.htm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://home.online.nl/rvdwurff/wiskunde/HV3/info%20wi-A-B-C-D.htm
http://home.online.nl/rvdwurff/wiskunde/HV3/info%20wi-A-B-C-D.htm
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Informatie Maatschappijwetenschappen (MAW) 
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 

Waar gaat het verplichte vak maatschappijleer over? 

Alle leerlingen in 4 havo en 4 vwo krijgen verplicht maatschappijleer. Dat is een soort 

basiscursus ‘inburgering in Nederland’. Hierbij komen de thema’s rechtsstaat, parlementaire 

democratie, pluriforme samenleving en verzorgingsstaat aan bod. Dit is niet hetzelfde vak als 

maatschappijwetenschappen! 

 

Wat is maatschappijwetenschappen? 
Maatschappijwetenschappen (MAW) is voor jullie een nieuw vak. MAW zou je kunnen 

omschrijven als een vak dat zich bezighoudt met het bestuderen en analyseren van de 

sociale werkelijkheid. Kortom hoe functioneert een samenleving en bijvoorbeeld: wat gaat er 

mis binnen de samenleving, en wat vind jij de beste oplossing? MAW is een verdieping van 

het vak Maatschappijleer. 

 

MAW wordt afgesloten met een Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE).   
 
Bij MAW werken we aan de ene kant met het leren van feiten en theorieën over de 

maatschappij (concept) en aan de andere kant leer je hoe je verbanden kunt leggen met de 

praktijk (context). Je krijgt dus toetsen om je kennis te testen en praktische opdrachten om 

verbanden te leggen en onderwerpen te analyseren. Actuele gebeurtenissen in Nederland 

en de wereld worden besproken en deze worden vergeleken met vroeger en andere landen. 

Je moet dan ook interesse hebben in wat er in de Nederland en de wereld speelt. 

 

 
“Global warming”, een maatschappelijk probleem? 

 

Waarom kiezen voor maatschappijwetenschappen? 
Eén van de belangrijkste onderdelen van MAW is het aanleren van bepaalde vaardigheden.  

Hoe kun je maatschappelijke problemen analyseren: hoe zijn ze ontstaan, hoe zitten ze in 

elkaar en wie zijn er bij betrokken? Je leert dus hoe je het beste een maatschappelijk 

probleem kunt onderzoeken.  

 

Hoe kun je het beste een mening verwoorden en verdedigen door middel van het bedenken 

van goede argumenten? Bij MAW wordt dus ook gediscussieerd en gedebatteerd. 

En ten slotte leer je kritisch te kijken naar allerlei soorten informatie. Zijn massamedia 

eigenlijk wel betrouwbaar? Journalisten zeggen onafhankelijk te zijn, maar klopt dat eigenlijk 

wel? 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt97rl8OTJAhWF_A4KHanvCJ8QjRwIBw&url=http://usabboy.com/p/43e6150498/i-dont-believe-in-global-warming&psig=AFQjCNHzWlJuZMqbsqiWCilQDQosYVnBPQ&ust=1450509928644652
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“Geweld tegen hulpverleners” een maatschappelijk probleem? 

 
 
Waarom past het vak maatschappijwetenschappen goed in een bepaald profiel? 
Omdat je geïnteresseerd bent in de wereld om je heen.  
Omdat je je afvraagt waarom sommige mensen crimineel worden en anderen niet.  
Omdat je advocaat, rechter, journalist of politicus wilt worden.  
Omdat je wilt weten wat de invloed van de social media is op ‘ons’ leven.  
Omdat je je goed wilt voorbereiden op een sociaal georiënteerde opleiding. 
Omdat je wilt ontdekken dat politiek er echt toe doet.  
Omdat je in discussies graag wat zinnigs wilt zeggen.  
 
Profiel & maatschappijwetenschappen 
MAW kan zowel op de havo als het vwo binnen alle profielen gekozen worden. 
 
Vervolgopleidingen 
MAW verruimt jouw zicht op de wereld waar jij deel van uitmaakt. MAW gaat namelijk 
dieper in op de verschillende thema’s die in onze samenleving van belang zijn.  
MAW is het enige vak op school dat een inleiding vormt op een sociaalwetenschappelijke 
opleiding zoals: Journalistiek, Rechten, Bestuurskunde, Communicatiewetenschappen, 
Sociologie, Pedagogiek, Psychologie, Criminologie en tal van andere (ook HBO-) studies.  
 
 

  
“Jongeren met steekwapens” een maatschappelijk probleem? 
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Informatie Beeldende Vorming en Kunst Algemeen (bv/kua)  
voor de leerlingen en ouders van 3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 

Beeldende Vorming en Kunst Algemeen is een ideaal vak voor leerlingen die hun 
creativiteit, en beeldend vermogen verder willen ontwikkelen. Kunst kan binnen 
elk profiel worden gekozen en is toegankelijk voor elke leerling met 

interesse, nieuwsgierigheid en openheid voor nieuwe ervaringen. Kies je straks 
voor een studiekeuze richting media, technologie, marketing en reclame, ict, 

design of architectuur: in de toekomst zijn er volop kansen voor creatieve 
mensen die de verbeeldingskracht als strategie in hun werk gebruiken.  
 

  

  
Het praktische gedeelte 

In de bovenbouw krijg je uiteenlopende praktijkopdrachten zodat je leert 
om inhoudelijke en beeldende keuzes te maken en deze te verwoorden. Ook leer 

je werk van andere kunstenaars, vormgevers en fotografen te onderzoeken in 
relatie tot je eigen werk. 

Je wordt uitgedaagd te werken met verschillende materialen en technieken 

binnen de beeldende vormgeving. Je maakt eigen keuzes en ontdekt je eigen 
voorkeuren en talenten.  

Actief bezig zijn is leuk, maar ook belangrijk. Je leert hoe je succes kunt 
hebben met je eigen ideeën en vondsten. Hoe je reflecteert, creatief bent en 
andere oplossingen verzint. Je bestudeert het werk van kunstenaars waardoor je 

leert kijken, steeds op een andere manier naar de werkelijkheid. Vaardigheden 
die van pas komen in je werk en je leven.”  

 
 
Het theoriegedeelte 

Naast de praktijk volg je het vak KUA: dat is Kunst Algemeen. In dit vak gaat het 
over de uitingsvormen van beeldende kunst, muziek, dans, theater en film, in 

verschillende periodes in de westerse cultuur. Dit vak bieden we aan in 
combinatie met het vak CKV. Je wandelt in de bovenbouw door de verschillende 
perioden van de kunst- cultuurgeschiedenis: 

 
De relatie tussen kunst/cultuur en maatschappij staat centraal. Je leert dat de 

vorm, inhoud en functie van een kunstwerk worden bepaald door de 
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cultuurhistorische situatie waarin het ontstaat. Je leert verbanden leggen 

tussen de verschillende kunstdisciplines, zoals dans, drama, muziek, beeldende 
kunst en architectuur. Doordat je hierbij telkens de economische, sociale en 

politieke situatie in een bepaalde cultuurperiode betrekt, word je je bewust van 
de betekenis van kunst en cultuur als vitaal element in elke samenleving.  
 

De praktijk wordt getoetst middels een schoolexamen.  
De theorie wordt getoetst middels een schoolexamen én een Centraal Schriftelijk 

Examen. Het eindcijfer bestaat uit een gemiddelde van bovengenoemde. 
 
 

Creativiteit is essentieel voor het probleemoplossende vermogen. Van 
kunst leer je dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben, en 
vragen meer dan één antwoord. Kunst biedt meervoudig perspectief. Er zijn veel 

manieren om de wereld te zien en er betekenis aan te geven. 
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Informatie Muziek en Kunst Algemeen (KUMU/KUA) 
voor de leerlingen en ouders van  3 havo / 3 atheneum / 3 gymnasium 
 
 
 

 
 
Muziek in de bovenbouw 
Muziek in de bovenbouw bestaat uit het praktijkvak Muziek en KUA (Kunst Algemeen). 
Het praktijkvak Muziek zijn de Schoolexamens (SE) en het vak Kunst Algemeen wordt met 
een Centraal Schriftelijk Examen (CSE) afgesloten. 
 
Een bepaald niveau of bepaald cijfer is niet het belangrijkste om het vak te volgen. 
Motivatie en interesse wel.  
 
In het begin van de vierde klas wordt er van een blanco situatie uitgegaan zodat iedere 
leerling het vak kan kiezen.  
 
Muziek in de bovenbouw is een vak waarbij je veel muziek gaat maken. 
In de bovenbouw van havo en vwo kun je o.a. jouw muzikale ontwikkeling voortzetten bij dit 
vak. Je gaat je nog meer verdiepen in het maken van muziek(instrumentaal/vocaal) en de 
achtergronden. Daarbij speelt de actuele belevingswereld een grote rol. 
 
In de bovenbouw krijg je verschillende praktijkopdrachten. In deze opdrachten ga je in 
verschillende samenstellingen en met verschillende onderwerpen musiceren. Je krijgt 
hierdoor zicht op de mogelijkheden van het vak muziek en het musiceren waarbij je je eigen 
voorkeuren en talent maximaal mag/ moet inzetten. Je gaat muziek maken uit allerlei 
stijlperiodes en met allerlei instrumentarium/zang combinaties waaronder het 
popinstrumentarium maar ook zeker marimba’s /xylofoons. 
Je zult gaan samenwerken met leerlingen van verschillende niveaus uit de bovenbouw. Dit 
wil zeggen dat leerlingen van verschillende bovenbouwlagen, die het vak Muziek gekozen 
hebben, samen opgaan in opdrachten. 
Dit heeft als groot voordeel dat je met leerlingen uit verschillende jaarlagen tijdens deze 
opdrachten gaat samenwerken en musiceren. 
 
Daarnaast doe je mee (kun je meedoen)  in verschillende buitenlesactiviteiten: bijvoorbeeld 
het Carmel in Concert (gedragen door leerlingen uit 4 havo, 4 vwo, 5 vwo), Examenconcert 
(gedragen door leerlingen 5 havo, 6 vwo), Carmels Next Talent, de Musical, de TCC Big 
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Band, de KAPELJAM, b ' EAT YOUR LUNCH, de Techniekclub (een club van leerlingen die 
activiteiten technisch ondersteunt).  
Ook excursies zijn onderdeel van het vak: bijvoorbeeld naar concerten/voorstellingen gaan of 
excursies met/naar andere muziekorganisaties. 
Naast dat Muziek een zelfstandig vak is wordt ook de samenwerking met andere 
vakken/organisaties gestimuleerd waar dat mogelijk is: bijvoorbeeld  d.m.v. het 
profielwerkstuk of met andere onderdelen/vakken binnen/buiten de school. Bijvoorbeeld een 
rapproject met het vak Nederlands i.s.m. een bekende rapper. 
 
Er is een grote rol voor de praktijk. Door de verschillende muziekactiviteiten ben je o.a. ook 
bezig je creativiteit, met organiseren, coördineren, presenteren, samenwerken. Dit kan zowel 
binnen-  als buitenschools zijn. Het praktijkvak muziek wordt afgesloten met een spectaculair 
concert; het Examenconcert.  
 
 

 
 
 
 
Naast de praktijk volg je het vak KUA : dat is Kunst Algemeen. Je wandelt a.d.h.v. een eigen 
methode in de bovenbouw door de verschillende perioden van de kunst- 
cultuurgeschiedenis. In dit vak gaat het over de uitingsvormen van beeldende kunst, muziek, 
dans, theater en film, in verschillende periodes in de westerse cultuur. Bijvoorbeeld de 
periode van de Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw, waarbij we aandacht 
besteden aan de ontwikkeling van de jeugdcultuur vanaf de jaren ’50. Dat is dus de 
geschiedenis van de popmuziek, de dans in de popmuziek en de popart in de beeldende 
kunst. Maar ook de ontwikkeling van de muziek, de dans, de beeldende kunst en het theater 
in de 19e eeuw, of de tijd van Lodewijk XIV in Frankrijk kan een onderwerp zijn. 
Hierbij staat de relatie tussen kunst/cultuur en maatschappij centraal. Je leert dat de vorm, 
inhoud en functie van een kunstwerk worden bepaald door de cultuurhistorische situatie 
waarin het ontstaat. Je leert verbanden leggen tussen de verschillende kunstdisciplines. 
Doordat je hierbij telkens de economische, sociale en politieke situatie in een bepaalde 
cultuurperiode betrekt, word je je bewust van de betekenis van kunst en cultuur als vitaal 
element in elke samenleving.  
 
Het vak Muziek zorgt dat je naast een grote persoonlijke ontwikkeling ook een grote 
algemene ontwikkeling doormaakt die je bewust maakt van de vele kanten van muziek, en 
andere kunsten, en de raakvlakken die het heeft. 
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Het eindcijfer voor het kunstvak Muziek bestaat uit het gemiddelde van de cijfers voor het 
praktijkvak Muziek (SE = de Schoolexamens) en het cijfer voor Kunst Algemeen (CSE= 
Centraal Eind Examen. Beide onderdelen tellen gelijk mee, ze vormen elk 50% van het 
uiteindelijke eindcijfer. 
 
 
Iedere leerling kan het vak kiezen in/bij elk profiel. 
 
In de bovenbouw kan het vak Muziek gekozen worden als profielvak, keuzevak of als extra 
vak. Bij elk profiel kan je dus kiezen voor muziek ! 
 
Het vak muziek past goed in ieder profiel omdat het zorgt voor een balans tussen de  
creatieve-, kennis- en persoonlijke -ontwikkeling van jou als persoon.  
In de praktijk kun je zelf keuzes maken, richting geven en accenten leggen in de opdrachten 
die je gaat doen. 
Veel leerlingen zoeken een evenwichtig bovenbouwprogramma in/met hun profiel : niet 
alleen voor latere studies maar ook voor nu. 
 

Muziek is daarom bij uitstek goed te combineren met alle profielen en wordt dus ook 
veelvuldig gekozen, niet alleen in CM, maar ook in EM, NT, NG. 
 
 
EXTRA VOOR LEERLINGEN MET MUZIEK IN DE BOVENBOUW: 
 

 
Leerlingen in klas 4,5,6 (havo/vwo) die het vak muziek hebben/kiezen kunnen meedoen in 
het ArtEZ CONNECTED programma. 
Dit is een aanbod van 2 jaren buiten de reguliere lessen die voorziet in een traject waarbij je 
meer kennis kunt maken  met muziek en de vakopleidingen. Met ArtEZ is een programma 
ontwikkeld waarbij je een theorie uur aangeboden krijgt op een van onze locaties De Thij of 
Lyceumstraat waarin je je meer kunt verdiepen in de muziektheorie met bijbehorende 
praktijk. Daarnaast zijn er masterclasses die bij ArtEZ die aangeboden worden. Tevens leidt 
dit tot een voortraject voor toelating die je kunt gebruiken voor de toelating van de  
muziekvakopleidingen. 

 
 
Waarom kies je muziek? 

- Omdat je gemotiveerd bent en het leuk vindt muziek te maken. 

- Omdat je geïnteresseerd bent in muziek.  

- Omdat je afwisseling zoekt in je profiel. 

- Omdat je een opleiding in een aansluitende richting gaat doen. 
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- Omdat je je persoonlijk wilt blijven ontwikkelen in muziek. 

- Omdat je verdieping zoekt in muziek. 

- Omdat je drempels in presentatie wilt wegnemen. 

- Omdat je……… 

Muziek is een ideaal vak voor leerlingen die bijvoorbeeld richting muziek, kunst, cultuur, 
theater, film, televisie, audiovisuele vormgeving, kunstmanagement, reclame, media, kunst 
en techniek, communicatie, sociaal/maatschappelijk georiënteerd een opleiding zoeken. 
Maar zeker  omdat je het leuk vindt om met muziek bezig te zijn. 
 
Voor eventuele vragen kun je mailen:  
t.steenbeeke@twentscarmelcollege.nl of 
b.boomkamp@twentscarmelcollege.nl 
  

mailto:r.wortelboer@twentscarmelcollege.nl
mailto:b.boomkamp@twentscarmelcollege.nl
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Bijlage 1 Lijst van afkortingen 
 
 
NT      Natuur en Techniek 
NG:      Natuur en Gezondheid 
EM:      Economie en Maatschappij 
CM:      Cultuur en Maatschappij 
 
ckv:      Cultureel Kunstzinnige Vorming 
kcv:      Klassiek Culturele Vorming 
lo:      Lichamelijke Opvoeding 
lv:      Levensbeschouwing 
maat:      Maatschappijleer 
lob:      Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 
pws:      Profielwerkstuk 
entl:      Engels (taal en literatuur) 
netl:      Nederlands(taal en literatuur) 
fatl:      Frans (taal en literatuur) 
dutl:      Duits (taal en literatuur) 
lakc:      Latijn 
gr:      Grieks 
wisa:      Wiskunde A 
wisb:      Wiskunde B 
wisc:       Wiskunde C 
wisd:       Wiskunde D 
nat:      Natuurkund 
schk:      Scheikunde 
nlt:      Natuur, Leven en Technologie 
biol:      Biologie 
econ:      Economie 
beco:      Bedrijfseconomie 
maw:      Maatschappijwetenschappen 
ges:      Geschiedenis 
ak:      Aardrijkskunde 
bsm:      Bewegen, Sport en Maatschappij 
kumu:      Kunst Muziek 
kubv:      Kunst Beeldende Vorming 
kua:      Kunst Algemeen   
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Bijlage 2 Informatie ‘Persoonlijk Programma’ bovenbouw  
  
In het derde leerjaar kies je een profiel waarmee je in de leerjaren vier, vijf en zes een vwo-
diploma gaat halen. Naast de verplichte én keuzevakken heb je ook de mogelijkheid om een 
persoonlijk programma samen te stellen. Mogelijkheden die je bijvoorbeeld hebt zijn:  

  
Algemeen:  
 Extra vak:  

Hierbij kies je voor een regulier vak dat je naast je andere vakken gaat volgen. Daar waar 
mogelijk wordt het ingeroosterd, echter kan het voorkomen dat inroosteren niet lukt. In 
dat geval ga je samen met je mentor kijken op welke manier je je extra vak kunt inpassen 
in je eigen lesrooster. Je zult dan veel zelfstandig aan het vak moeten werken.  

 Vervroegd examen  
 Leerlingenbestuur  

  
Taal en Cultuur:  
Op school bieden we diverse modules aan:  
 Cambridge  

Het Cambridge Advanced Certificate of English (CAE) en het C2 Proficiency van de 
Universiteit van Cambridge (GB) zijn bedoeld voor leerlingen die goed zijn in Engels én 
die naast hun middelbare schooldiploma ook nog een internationaal erkend diploma 
willen halen.   

 Goethe  
Door de samenwerking van onze school met het Goethe Instituut in Amsterdam is het 
mogelijk dat de leerling zich, naast het gewone programma bovenbouw, op een ERK-
certificaat Duits kan voorbereiden. Dit certificaat is geldig in alle Europese landen en is 
voor toekomstige studenten in het buitenland een verrijking op hun behaalde diploma’s 
in Nederland.  

 Delf  
Het Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF) is een officieel diploma geleverd 
door het Franse Ministerie van Onderwijs. Het programma is bedoeld voor leerlingen die 
goed en geïnteresseerd zijn in het vak Frans en die naast hun middelbare schooldiploma 
ook nog een internationaal erkend diploma willen halen.  

  
Verder zijn er ook diverse mogelijkheden binnen de school  
 Musical  
 Muziekklas onderbouw  
 Techniekclub muziek  
 TCC Bigband  
  
Economie en ondernemen:  
 Businessschool/EBCL  

Op school is het mogelijk een internationaal erkend EBCL-certificaat te behalen 
(European Business Competence Licence). Met dit certificaat toont de leerling aan dat 
deze beschikt over bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis die nodig is om te 
ondernemen en te managen. De samenleving heeft behoefte aan mensen met een 
fundamentele kennis van bedrijfseconomie en van bedrijfskunde in een internationale 
omgeving.   

  
Natuur, Gezondheid en Techniek:  
 Masterclasses UT:  

De Universiteit Twente (pre-U) heeft een divers aanbod van masterclasses.   
 Masterclasses divers  
 Olympiade  
 Junior Med School  
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Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden. Wanneer je een eigen invulling hebt voor je 

persoonlijk programma kun je dat bespreken met je mentor.Pagina-einde  

Procedure & eisen/voorwaarden kiezen extra/module vak in leerjaar 3  
  
 Het gemiddelde (bij R2) van alle (gekozen) profiel- en kernvakken dient een minimale 
score van een 7,0 te zijn. Bij een gemiddelde score tussen 6,5 en 6,9 bij de 
rapportvergadering van R2 wordt de leerling besproken door de vakdocent en mentor. 
Tijdens de rapportvergadering van R3 wordt definitief bepaald of de leerling het extra 
vak/module mag volgen.  
 Een leerling volgt een extra vak/module voor minimaal één schooljaar. Tussentijds 
stoppen is niet toegestaan.   
 Voor de leerjaren 4, 5 en 6 beslaat het volgen van een extra vak minimaal 480 SLU.  
 Cijfers voor extra vakken worden vermeld op het rapport en tellen mee bij de 
bevordering naar een volgend leerjaar volgens de overgangsnorm; deze vallen onder het 
reguliere PTA en schoolexamenreglement.  
 Alle leerlingen die één of meer extra vakken volgen, hebben per leerjaar recht op één 
extra herkansing voor het betreffende extra vak (dit betreft alleen de PTA-toetsen).   
 Pas nadat een leerling is bevorderd, kan deze eventueel besluiten te stoppen met het 
extra vak/module. De leerling dient dit te melden bij de mentor en de decaan.   

  
  

Aanvullende voorwaarden Cambridge  
Leerlingen die interesse hebben om Cambridge English te volgen moeten aan het einde 
van leerjaar 3 minimaal een 7,0 gemiddeld voor het reguliere vak Engels staan. Als een 
leerling in aanmerking komt, neemt de mentor en/of vakdocent contact op met de docent 
Cambridge English. Aan het einde van het schooljaar zal er nog een selectietoets 
plaatsvinden. Er wordt een toets voor luisteren en een toets voor lezen afgenomen. Voor 
beide toetsen dient een voldoende te zijn behaald. Er mogen voor beide onderdelen geen 
hulpmiddelen als een woordenboek gebruikt worden en er wordt geen verlenging van tijd 
gegeven.   
   
Bekendmaking selectieresultaten   
De docent / coördinator Cambridge zal de resultaten aan de mentoren en/of vakdocent 
mailen. Leerlingen horen van de mentor en/of vakdocent of ze de selectietoets gehaald 
hebben. De geselecteerde leerlingen hebben vanaf dat moment nog twee werkdagen 
bedenktijd, voordat zij definitief moeten besluiten tot wel/geen deelname. Daarna is de 
aanmelding bindend.      

          
Wat kost Cambridge English en hoe wordt het in rekening gebracht?    
De lessen van Cambridge English zijn gratis. De rekening voor het examen kunnen 
ouders/verzorgers verwachten nadat de leerling aangemeld is. Op dit moment kost het 
examen € 260,-, maar het is mogelijk dat de prijzen naar boven bijgesteld worden door The 
British Council. Voor reiskosten en vervoer naar en van de examenlocatie is de school niet 
verantwoordelijk. Ook de begeleiding tijdens de examendag is in handen van medewerkers 
van The British Council.     
   

  
Aanvullende voorwaarden Goethe  
Leerlingen die interesse hebben om het programmaonderdeel Goethe te volgen moeten 
aan het einde van leerjaar 3 minimaal een 7,0 gemiddeld voor het reguliere vak Duits 

staan.     
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Wat kost deelname aan Goethe en hoe wordt het in rekening gebracht?    
De lessen van Goethe zijn gratis. De rekening voor het examen kunnen ouders/verzorgers 
verwachten na afloop van het examen. Op dit moment kost het examen ca. € 130,-. Voor 
reiskosten en vervoer naar en van de examenlocatie is de school niet verantwoordelijk.     
  
  
Aanvullende voorwaarden Delf  
Leerlingen die interesse hebben om een DELF-examen af te leggen moeten contact 
opnemen  met hun docent Frans.  
  
Wat kost deelname aan DELF en hoe worden de kosten in rekening gebracht?    

   
De tarieven voor de examens in 2020 zijn:   
   

A1   € 70,-   

A2   € 85,-   

B1   € 115,-   

B2   € 130,-   

   
De lessen van Delf zijn gratis. De rekening voor het examen moeten ouders/verzorgers 
tegelijk met de aanmelding, zelf voldoen. Voor reiskosten en vervoer naar en van de 
examenlocatie draagt de school geen verantwoording.   
  
  
Aanvullende voorwaarden EBCL  
Vanaf leerjaar 4 kunnen leerlingen ervoor kiezen om deel te nemen aan onderdelen van de 
Business School. EBCL wordt aangeboden als een extra vak. Een voorwaarde voor 
deelname is dat de leerling aan het einde van 3 vwo een score van 7,0 of hoger voor het 
reguliere vak economie heeft behaald.   
  
Wat kost deelname een het examen EBCL-A en EBCL-B?  
Nadat de leerling een half jaar lang les gevolgd heeft, volgt een extern examen van EBCL. 
Het examen van EBCL-A duurt twee uur, om te kunnen slagen voor dit examen moet 75% 
van de vragen goed beantwoord worden. De kosten van het EBCL-A examen bedragen 
ongeveer € 98,- per leerling.    
Voor EBCL-B bestaat het examen uit twee delen met daartussen een pauze. Beide delen 
duren anderhalf uur. Om te kunnen slagen voor dit examen moet van beide delen 75% van 
de vragen goed beantwoord worden. De kosten van het EBCL – B examen bedragen 
ongeveer € 123,- per leerling.   
Meer informatie over de European Business Competence Licence (EBCL) is ook te vinden 
op de website www.ebcl.nl   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebcl.nl/

