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➢ De vier profielen
➢ Profielopbouw
➢ Uitleg wiskunde A, B & D
➢ Uitleg nieuwe vakken
➢ Voorwaarden
➢ Vragen

Deze avond:







Waaruit bestaat een profiel?

➢ Gemeenschappelijk deel
➢ Profielvakken (verplicht)
➢ Profielkeuzevak(ken)
➢ Keuzevak vrije deel
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Gemiddeld een 
6,5 voor je 

profielvakken











Wiskunde

➢ Wiskunde A
○ toegepaste analyse, kansberekening en statistiek. 

➢ Wiskunde B
○ analyse, meetkunde, algebra, formules en  

vergelijkingen en wiskundig redeneren.

➢ Wiskunde D
○ een bredere en diepere uitwerking van de vaardigheden  

bij Wiskunde B 

Volledige examenprogramma's: https://www.examenblad.nl/vak/wiskunde/2019

https://www.examenblad.nl/vak/wiskunde/2019


Nieuwe Vakken

➢ CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming)

➢ Maatschappijleer

➢ BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij)

➢ Economie

➢ Bedrijfseconomie

➢ NL&T (Natuur, Leven & Technologie)

➢ Kunst (beeldend of drama)



CKV: culturele en kunstzinnige vorming
Tijdens de lessen CKV leer je wat kunst is.  Maar belangrijker nog, wat vind je er van en wat past bij je? 
Daarnaast ga je ook zelf creatief aan de slag en werk je aan een eigen portfolio. 

Maatschappijleer

Bij het vak Maatschappijleer staat het gedrag van mensen centraal. Je leert hoe onze samenleving in 
elkaar zit door te kijken naar problemen die zich voordoen in de wereld om ons heen. Je denkt daarbij 

ook na over mogelijke oplossingen. 



Bij Bewegen, Sport en Maatschappij gaat het om meer dan sport alleen. Je leert ook 

de achtergronden van sportbeoefeningen. En daarbij: 

• lesplannen maken

• organiseren evenement
• fair play
• dopinggebruik
• blessurepreventie



Economie:
Bij het vak economie gaat het niet alleen over geld en hoe je veel geld kunt verdienen. 

Het gaat ook over het gedrag van mensen en de afspraken die zij met elkaar maken. 

Economie speelt bijvoorbeeld een rol bij onderwerpen als werkgelegenheid, kinderopvang, internationale handel en 
verdragen, landbouwsubsidies, duurzame energie, fileproblematiek en nog veel meer.

 

Bedrijfseconomie:
Je leert bij Bedrijfseconomie praktische zaken die op jou van toepassing zijn. Je bouwt aan je eigen financiële bewustzijn 
en je leert financieel zelfredzaam te functioneren. Je leert ook over ondernemen en je leert vaardigheden voor het werken 

binnen organisaties.



NL&T 

(Natuur, Leven & Technologie)

NL&T laat zien hoe je de dingen die je bij de bètavakken leert, kunt toepassen en combineren met andere dingen 
die je al weet. 

Je leert daarnaast nieuwe dingen die bij de gewone bètavakken bijna niet aan bod komen. 

Zo kom je van alles te weten over de nieuwste technieken in de geneeskunde, landbouw, forensische technieken, 
ruimtevaart, de ontwikkeling van de aarde, de geheimen van cosmetica en nog veel meer dat te maken heeft met 

wetenschap en techniek.



Kunst Algemeen:
Bij Kunst Algemeen maak je kennis met de belangrijkste termen en begrippen van dans, muziek, beeldende vormgeving en drama. 

Ook de geschiedenis van de verschillende kunstdisciplines worden besproken. 

Het vak Kunst algemeen dat wordt afgesloten met een landelijk centraal examen bepaalt uiteindelijk 50% van je diplomacijfer.

Kunst (Drama of Beeldend) wordt afgesloten met een schoolexamen. 

Beeldend:
In dit deel van het vak Kunst kan je je verdiepen in de beeldende kunst. Je maakt verschillende praktische opdrachten waarbij je 

allerlei materialen en technieken mag gebruiken. De kunstwerken die je maakt kunnen twee- of driedimensionaal zijn. Alle 

opdrachten hebben een eigen thema, bijvoorbeeld kunst en wetenschap of kunst en macht. 

Drama:
In twee jaar tijd leer je hoe je zelf een volwaardig kort theaterstuk kunt maken. Denk daarbij aan tekst schrijven, decor en kostuum 

bedenken, muziek toevoegen en het gebruik van theaterlicht. Uiteraard wordt je ondersteund door de docent en wordt dit 

getoond op het openbaar schoolexamen theater. 



Tijdspad

➔ Januari: Workshops informatie voor keuze Wiskunde

➔ Eind maart: Profielkeuzedag

➔ 14 & 15 april: tafeltjesavond (n.a.v. advies docenten)

➔ Eind april: definitief keuzemoment

Vanaf dit moment tot keuze: 

→ Mentoren gebruiken Qompas & voeren gesprekken



Qompas



Voorwaarden

➢ Overgangsnormen & gemiddeld 6,5 voor de profielvakken

➢ Wiskunde D alleen in combinatie met wiskunde B

➢ Maximaal 2 MVT

➢ Extra vak alleen in overleg en schept de verplichting dit het hele jaar 

te volgen



h.wassenaar@teylingen-college.nl


