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*LET OP: Vanzelfsprekend kunnen leerlingen niet hetzelfde vak kiezen in het vrije keuze deel als de keuze in het profielvak gedeelte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur en 

techniek 

Natuur en 

gezondheid 

Economie en 

maatschappij 

Cultuur en 

maatschappij 

Gemeenschappelijke 

vakken 

Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke 

opvoeding, CKV, levensbeschouwing, 

internationalisering(optioneel), profielwerkstuk en 3xO 

Profielvakken 

Scheikunde 
Natuurkunde 
Wiskunde B 
 
Keuze: 
Biologie of wiskunde D 
 

Geschiedenis 
Economie 
Wiskunde A 
 
Keuze: 
Aardrijkskunde of 
management & organisatie 

Scheikunde 
Biologie 
Wiskunde A 
 
Keuze: 
Aardrijkskunde of 
natuurkunde 

Geschiedenis 
Duits of Frans 
Beeldende vorming of 
muziek 
Keuze: 
Economie of aardrijkskunde 

Vrije keuze* 

(1 vak) 

Duits 
Frans 
Beeldende vorming 
Muziek 
Economie 
Biologie 
Wiskunde D 

Duits 
Frans 
Aardrijkskunde 
Beeldende vorming 
Muziek 
Natuurkunde 
Economie  

Duits  
Frans 
Aardrijkskunde 
Beeldende vorming 
Muziek 
Biologie 
Management en organisatie 
 

Wiskunde A 
Biologie 
Duits 
Frans 
Aardrijkskunde 
Economie 
Beeldende vorming 
Muziek 



De sectoren en profielen zijn een globale schets van toelatingseisen, uitzonderingen daargelaten.  
Overzicht toelatingseisen opleidingen: www.studiekeuzeinformatie.nl  zoek op ‘van profiel naar studie’ 

 

Met verschillende opleidingen kun je ook in het onderwijs terecht, door na een studie bijvoorbeeld een eerste- of tweedegraads 

bevoegdheid te halen. 

Sector economie en 
bedrijf 
 
Profielen: 
EM met 2 talen 
NT & NG met economie 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Controller, accountant, 
vastgoed en makelaardij 

Sector Exact en 
informatica 
 
Profielen: 
Alle profielen met 
wiskunde B (chemie 
alleen NT&NG) 
 
Voorbeeld beroepen: 
Netwerkbeheerder, 
laborant, 
applicatieontwikkelaar 
 

Sector gedrag en 
maatschappij 
 
Profielen: 
Alle profielen met 
economie 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Maatschappelijk werker, 
personeelsadviseur, 
therapeut 
 

Sector gezondheid 
 
 
Profielen: 
NT&NG&EM met bio 
CM met wiskunde 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Logopedist, 
mondhygiënist, diëtist, 
verpleegkundige, fysio 
 

Sector kunst en cultuur 
 
 
Profielen: 
Alle profielen 
 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Fotograaf, decorbouwer, 
danser, 
evenementenorganisator, 
auteur 
 

Sector aarde en milieu 
 
 
Profielen: 
NT met bio 
NG met NA en wis B 
EM met SK, bio en wis 
 
Voorbeeld beroepen: 
Landschapsarchitect, 
plantkundige, 
archeoloog, bioloog, 
agrariër 

Sector onderwijs en 
opvoeding 
 
Profielen: 
Alle profielen met eco, 
bio en wis 
 
Voorbeeld beroepen: 
Docent, pedagoog, 
jeugdwerker, 
sportinstructeur 
 

Sector recht en bestuur 
 
 
Profielen: 
Alle profielen 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Jurist, advocaat, 
beleidsmedewerker, 
adviseur 
rampenbestrijding 
 

Sector taal en 
communicatie 
 
Profielen: 
Alle profielen 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Sales en marketing, 
mediavormgever, tolk, 
journalist, tekstschrijver 
 

Sector Techniek 
 
 
Profielen: 
NT 
NG met wis B en NA 
 
Voorbeeld beroepen: 
Uitvoerder bouw/infr, 
product/machine 
ontwerper, autotechnicus 
 

http://www.studiekeuzeinformatie.nl/

