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Gemeenschappelijk deel (verplicht voor alle leerlingen):  
Nederlands, Engels, Lichamelijke opvoeding, CKV, Maatschappijleer.  
Leerlingen zonder wiskunde hebben ook Rekenen in het Gemeenschappelijk deel. 
 

CM EM NG NT  / NG NT 

Profieldeel (per profiel zijn de volgende vakken verplicht): 

Geschiedenis  Geschiedenis  Scheikunde Scheikunde  Scheikunde  

Frans/ Duits/ 
Arabisch/ Turks/ 
Spaans* 

Economie Biologie Natuurkunde  Natuurkunde 

Aardrijkskunde Wiskunde A/ B ** Wiskunde A Wiskunde B  Wiskunde B  

Kunst  Bedrijfseconomie/   
MAW  

Aardrijkskunde  
 

Biologie Wiskunde D *** 

Keuzedeel (1 vak kiezen) : 

MAW MAW MAW MAW MAW 

Arabisch/ Turks/ 
Spaans *  
 

Arabisch/ Turks/  
Spaans *  
 

Arabisch/ Turks/  
Spaans *  
 

Arabisch/ Turks/ 
Spaans *  
 

Arabisch/ Turks/ 
Spaans *  
 

Biologie Frans/ Duits Frans/ Duits Frans/ Duits Frans/ Duits 

Economie Aardrijkskunde Natuurkunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

Wiskunde A Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie 

 Kunst    

 
Opmerkingen: 

• CKV is Culturele en kunstzinnige vorming. 

• MAW is maatschappijwetenschap, niet hetzelfde als maatschappijleer. 

• Leerlingen die na 5 havo willen doorstromen naar het vwo moeten er rekening mee houden dat het 
vakkenpakket op het vwo anders is. Houd daar bij de keuze van je havo-pakket al rekening mee. Bv.: 

o Op het vwo is een tweede moderne vreemde taal verplicht. Als voorbereiding erop kun je zo’n taal 
als tweede keuzevak buiten het rooster om volgen, dit moet in overleg met de vakdocent en de 
decaan. 

o In het profiel NG op de havo hoef je natuurkunde niet te kiezen, op het VWO wel.  
o In het profiel CM op de havo hoef je wiskunde niet te kiezen, op het vwo wel. 

 
* Arabisch, Turks, Spaans mogen alleen gevolgd worden door leerlingen die een instaptoets hebben gehaald die 
aantoont dat ze de taal op hoog niveau beheersen. De lessen Arabisch worden in clustergroepen gegeven en de 
lessen Turks op individueel niveau ingeroosterd. Voor Spaans geldt een hoge mate van zelfstandig werk, de 
decaan geeft hier meer informatie over. 
** Wiskunde B kan bij EM alleen na een positief advies van de vakdocent. 
***Wiskunde D kan alleen na een positief advies van een vakdocent, gebaseerd op een instaptoets. 
 

N.B: Bij onvoldoende belangstelling voor een keuzevak bij een bepaald profiel, behoudt de school het recht dat 
vak niet aan te bieden. De leerling krijgt de gelegenheid een alternatief keuzevak te kiezen of er worden 
individuele afspraken gemaakt waarbij een grote mate van zelfwerkzaamheid wordt gevraagd van de leerling. 
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