
Atheneum 

*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 
Duits of Frans 
Keuze: 
Biologie of wiskunde D 
 

Geschiedenis 
Economie 
Wiskunde A 
Duits of Frans 
Keuze: 
Aardrijkskunde of 
Bedrijfseconomie 

Scheikunde 
Biologie 
Wiskunde A 
Duits of Frans 
Keuze: 
Aardrijkskunde of 
natuurkunde 

Geschiedenis 
Duits of Frans 
Beeldende vorming of 
muziek 
Wiskunde A of C 
Keuze: 
Economie of aardrijkskunde 

Vrije keuze* 

(1 vak) 

Beeldende vorming 
Muziek 
Economie 
Biologie 
Wiskunde D 
Aardrijkskunde 

Aardrijkskunde 
Beeldende vorming 
Muziek 
Natuurkunde 
Economie  

Aardrijkskunde 
Beeldende vorming 
Muziek 
Biologie 
Bedrijfseconomie 
 

Biologie 
Aardrijkskunde 
Economie 
 



De sectoren en profielen zijn een globale schets van toelatingseisen, uitzonderingen daargelaten.  
Overzicht toelatingseisen opleidingen: www.studiekeuze123.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: 
Alle profielen (soms wisB) 
 
Voorbeeld beroepen: 
Verzekeraar, fiscaal 
adviseur, econometrist 
bij banken 

Sector Exact en 
informatica 
 
Profielen: 
NT (wisB + NA) 
 
Voorbeeld beroepen: 
laborant,  
sterrenkundige, 
applicatieontwikkelaar 
 

Sector gedrag en 
maatschappij 
 
Profielen: 
Alle profielen 
(soms na en bio) 
 
Voorbeeld beroepen: 
Socioloog, antropoloog, 
psycholoog 
 

Sector gezondheid 
 
 
Profielen: 
NT met bio, NG met NA 
(soms EM en CM) 
 
Voorbeeld beroepen: 
KNO-arts, neuroloog, 

bewegingsweten-

schapper, dierenarts, 

tandarts, apotheker 

 

Sector kunst en cultuur 
 
 
Profielen: 
Alle profielen 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Product designer, 
cultuurwetenschapper, 
kunsthistoricus 
 

Sector aarde en milieu 
 
Profielen: 
NT met bio 
NG met NA 
(ongeveer 50% wisB) 
 
Voorbeeld beroepen: 
Landschapsarchitect, 
plantkundige, 
archeoloog, bioloog, 
aardwetenschapper 
 

Sector onderwijs en 
opvoeding 
 
Profielen: 
Alle profielen  
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Onderwijskundige, 
Orthopedagoog, adviseur 
jeugdzorg, coördinator 
personeelsafdeling 
 

Sector recht en bestuur 
 
Profielen: 
Alle profielen 
 
 
Voorbeeld beroepen: 
Rechter, advocaat, 
notaris, politicus, 
beleidsadviseur, 
criminoloog 
 

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

Sector Techniek 
 
 
Profielen: 
NT, NG  
(vaak wisB en na) 
 
Voorbeeld beroepen: 
Lucht- en 
ruimtevaarttechnicus, 
product/machine 
ontwerper, autotechnicus 
 

http://www.studiekeuze123.nl/

