Weet jij al wat
je kiest?
Profielkeuze Havo
C&M E&M N&T N&G

P rofi elkeuze Havo

Beste Havo-3 leerling,
Voor je ligt het boekje, waarin je alles kunt lezen over het
kiezen van een profiel. Als je naar de inhoudsopgave kijkt,
zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken
aan de orde komen. In het tweede en derde hoofdstuk
wordt behandeld hoe dat kiezen voor jou in z’n werk gaat
en waar je voor jezelf op moet letten als je kiest. Vervolgens
krijg je informatie over alle vakken in de Tweede Fase.
Bewaar dit boekje goed. Je hebt het ook aan het eind van
dit schooljaar misschien nog nodig.
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Regels en bepalingen
1.1 Profielen

Elk profiel wordt opgebouwd uit;
een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrije ruimte.

Aantal vakken:
	Gemeenschappelijk deel
Profieldeel
Vrije deel
Door de school ingevulde vrije deel
Totaal
	

5 vakken
4 vakken
1 vak
1 of 2 vakken
11 of 12 vakken

Het gemeenschappelijk deel
Dit deel is voor iedereen hetzelfde.
Het profieldeel
	Dit is een samenhangend deel van vakken, waarmee een richting gekozen wordt,
die overeenkomt met de sectoren waarin opleidingen en werk in de samenleving
verdeeld worden.
Er kan gekozen worden uit:
C&M = Cultuur en Maatschappij
		
E&M = Economie en Maatschappij
		
N&G = Natuur en Gezondheid
		
N&T = Natuur en Techniek
	Het vrije deel
Je bent verplicht om tenminste één vak als examenvak erbij te kiezen. De school kan
daarnaast naar eigen schoolkeuze het vrije deel invullen met verplichte onderdelen.

1.2 Veranderen van profiel

In het algemeen is het problematisch om een eenmaal gekozen profiel te veranderen.
Als je van vak wilt wisselen neem dan contact op met je teamleider. Daarna moet je
ervan uitgaan dat veranderen praktisch uitgesloten is. Ditzelfde geldt voor de vakken
in de vrije ruimte. Doubleurs kunnen het tweede jaar een ander profiel of andere
vakken in het vrije deel kiezen.
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1.3 Studielast
	

In de tweede fase wordt niet langer gerekend in lesuren, maar in studielast.
Dat is de tijd die een gemiddelde leerling geacht wordt aan de studie te besteden.
De studielast bedraagt 1600 uur per jaar ( 40 weken x 40 h = 1600 studielasturen).
Voor Havo 4 en 5 is dat dus in het totaal 2 x 1600 = 3200 studielasturen (SLU).
Alle vakken zijn omgerekend naar slu, dat is dus de tijd die je aan dat vak moet
besteden. Alles wat je voor een vak doet, wordt hiertoe gerekend: lessen, het
schrijven van scripties, het lezen van boeken, het maken van huiswerk, het bezoeken
van een museum, en wat er zoal nog meer gedaan en geleerd moet worden.
Op de volgende pagina zie je een lijst met vakken en de afkorting ervan en
daarachter de studielasturen (SLU), die bij dat vak horen.

1.4 Rekenen een vak?

Met ingang van cursusjaar 2019-2020 is er niet meer een landelijke Rekentoets in het
examen opgenomen.
Een havo-leerling moet wel op het zogenoemde 3F-niveau kunnen rekenen. De
vaardigheden worden in het wiskunde-examen getoetst. Er zijn in de onderbouw
aparte rekenlessen geweest en in de bovenbouw is er voor het rekenen ook een
aantal lessen gepland.
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1.5 Afkortingen
Vak
AK
ANW
BI
BSM
CKV
DU
EC
EN
FA
GD
GS
HA
LO
LOB
MA
MAW
Beco
MU
NA
NE
SK
TE
WiA
WiB
PW
		
SE
CE

Omschrijving
Aardrijkskunde
Algemene NatuurWetenschappen
Biologie
Bewegen, Sport en Maatschappij
Culturele Kunstzinnige Vorming
Duits
Economie
Engels
Frans

Godsdienst en Levensbeschouwing

Geschiedenis
Handvaardigheid
Lichamelijke Opvoeding
Loopbaanoriëntatie en Begeleiding
Maatschappijleer
Maatschappijwetenschappen
Bedrijfseconomie
Muziek
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Tekenen
Wiskunde A
Wiskunde B
Profielwerkstuk

SLU
320
80
400
320
120
400
400
360
400
40
320
320
120
80
120
320
320
320
240
400
320
320
320
360
80

Schoolexamen
Centraalexamen

1.6 Lessentabel

	Op de rechter pagina staat een lessentabel waar je precies kunt aflezen hoeveel
lessen er per semester in Havo 4 en in Havo 5 voor een vak gegeven worden.
Ook zie je wat voor soort examen bij het vak hoort, een Centraal Examen (CE)
of een School Examen (SE).
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G E M E E NS CHA PPELIJK DEEL = 1 1 2 0 SLU
Vak
Examen
Slu
NE
CE
400
EN
CE
360
MA
SE
120
CKV
SE
120
LO
SE
120
				

H4.1
4
4
2
2
12

H4.2
3
3
2
2
10

H5.1
4
3
2
2
11

H5.2
4
3
2
9

Examen
Slu
H4.1
CE
400
3
CE
320
3
CE
320
3
CE
320
3
		 12

H4.2
3
2
2
3
10

H5.1
4
3
3
3
13

H5.2
3
3
3
2(3)
11

H4.1
3
3
3
2 (3)
11

H4.2
3(4)
3
2
3
11

H5.1
3
4
3
3 (4)
14

H5.2
3(4)
3
3
3
12

H4.1
3
3
3
3
12

H4.2
(4)3
3
3
3
13

H5.1
3
4
3
3
13

H5.2
4(3)
4
3
3(2)		

H4.1
3
3
3
3
13

H4.2
4
3
3
3
12

H5.1
3
4
3
4
13

H5.2
4
4
3
4
13

P ROFIE L E N = 1 3 6 0 SLU
C&M
DU/FA
GS
MAW
MU/TE/HA
		

E&M
Examen
Slu
Wi.A (WI.B)
CE
320 (360)
EC
CE
400
GS
CE
320
Beco/DU/FA CE
320
				
N&G
Examen
Wi.B (Wi.A)
CE
BI
CE
SK
CE
AK
CE
		

Slu
360 (320)
400
320
320
13

N&T
Examen
Slu
Wi.B
CE
360
NA
CE
400
SK
CE
320
BIO
SE
400
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VRIJE DE E L = 3 2 0 SLU
	Mogelijke keuzevakken per profiel in het vrije deel.
Verplichting: 1 keuzevak.
Een tweede keuzevak mag indien dit roostertechnisch mogelijk is.
C&M
E&M
N&G
TE1
TE
TE
HA1
HA
HA
MU
MU
MU
AK
AK
AK
EC
p
EC
BI		
BI
p
BSM2
BSM
BSM
-		
p
BECO
				
DU
-		
FA
Wi.A
NA
					

N&T
TE
HA
MU
AK
EC
P
BSM
BECO
DU
FA
-

Opmerkingen:
p = het vak zit al in het profiel

1
2
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De combinatie TE en HA is niet toegestaan
	Keuzevak BSM is in het profiel C&M niet te combineren met TE of HA
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DOOR DE SCHO O L INGEVULDE V RIJE DE EL = 3 2 0 S LU
						
		
Slu
H4.1
H4.2 H5.1 H5.2
GD
40
1
1
Mentoruur + LOB
80
1
1
1
1
Internationalisering
of stage
80
2 weken in H4
Vakoverstijgende po’s,
excursies en
extra lessen LO
40
in H4 en H5
CKV		 2
2
B-vakken (N&G + N&T)
80
2
2
		
320

P ROFIE LWER KSTUK = 8 0 SLU
Voor het profielwerkstuk, in H5, staat 80 Slu.
TOTAAL
Gemeenschappelijk deel:
1120
Profielen:		
1360
Vrije deel:		
320
Door de school ingevulde vrije deel:
320
Profielwerkstuk:
80
			
3.200 Slu verdeeld over H4 en H5
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Ho e verloopt de profi e lke uze?
2.1 Wat doen we?

In de mentorlessen wordt gebruik gemaakt van de droomloopbaan profielkeuze.

In de vaklessen wordt aandacht besteed aan de inhoud van het vak in de bovenbouw.
De vakleerkracht geeft je een advies over de haalbaarheid van zijn vak.
Er vindt een gesprek plaats tussen de leerling en de mentor en/of decaan, desgewenst
met de ouders erbij, over de gemaakte keuze. Hierbij worden de adviezen betrokken.
De definitieve keuze wordt gemaakt.

2.2 Wanneer?

We houden daarbij in grote lijnen het volgende tijdpad aan:
nov. - jan.
• droomloopbaan
				
feb. - mrt. • beroepencaroussel
			
• voorlopige profielkeuze
			
• vakinformatie door vakleraren en adviezen
			
• gesprekken leerlingen (en evt. ouders) met mentor en/of decaan
			
• definitieve profielkeuze

Profielkeuze Havo
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2.3 Wie helpen je bij het kiezen?

Bij de volgende personen kun je terecht:
- de vakdocenten wat vakinhoud en vakadvies betreft
- de mentor geeft profielkeuzebegeleiding
- de decaan is er voor specifieke informatie over vervolgopleidingen en beroepen
- je ouders kunnen voor jou een klankbord zijn.

2.4 Materiaal

Voor de profielkeuze wordt van het volgende materiaal gebruik gemaakt:
- droomloopbaan
- Blauwe boekje
- Vakkenboekje
- Materiaal uit beroepencarrousel
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Waar moet je op lette n?
3.1 Algemeen

	Bij de profielkeuze moet je twee dingen in de gaten houden:
	- kan ik met dit profiel en met deze vakken een diploma halen?
-	kan ik met dit profiel en met deze vakken terecht in het opleidingen- en
beroepenveld waar ik het meest voor voel?
(Voor een overzicht van de toelatingseisen van HAVO naar HBO verwijzen we naar
het Blauwe Boekje dat je gekregen hebt.)
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het nodig dat je zelf actief bent.
Wat je moet weten:
1. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
2. Wat houdt een profiel precies in?
3. Met welke opleidingen en beroepensectoren is het profiel precies verbonden?
4. Welke keuzemogelijkheden zijn er om de vrije ruimte in te vullen?
5.	Wat gebeurt er in de vakken, wat verandert er in de vakken ten opzichte van de
onderbouw?
Over de vraag zou ik het kunnen? moet je kritisch nadenken. De rapportcijfers die je
in de derde klas gehaald hebt, je motivatie, het advies dat je van de vakdocent krijgt,
betrek je bij je gedachtevorming.

3.2 Werkhouding

Met een havo-opleiding kun je veel kanten op, maar welk profiel je ook kiest, vooral
de werkhouding die je in de bovenbouw ontwikkelt, zal belangrijk zijn voor het succes
in je vervolgopleiding. Misschien is de manier waarop je met je vakken bezig bent wel
net zo belangrijk als het profiel dat je gekozen hebt.
Van jou wordt verwacht, dat je zelfstandig kunt werken, je tijd goed kunt indelen,
samen kunt werken met anderen, zelfstandig leert leren (weet hoe je iets moet
aanpakken, leert van fouten die je maakt), de bereidheid hebt om je in problemen te
verdiepen en over oplossingen na te denken. Kortom een actieve houding.
Niet: wat heb ik aan een vak, maar: wat doe ik met een vak.

Profielkeuze Havo
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3.3 Bijbaan

In dit verband is het misschien goed om ook het hebben van een bijbaan aan de orde
te stellen. Hoewel we het als school niet aanbevelen, kunnen we ons voorstellen dat
je graag zelf wat geld wilt verdienen. Uit onderzoek blijkt dat dat naast je schoolwerk
mogelijk is, als je maar niet meer dan 8 uur per week werkt en bij voorkeur in het
weekend. Kom je boven dat aantal uren, dan heeft een bijbaan al gauw een negatieve
invloed op je schoolprestaties. Wij als school zeggen: een bijbaan? Prima, maar
school is je eerste en je belangrijkste baan. Je schoolwerk gaat voor je bijbaan en niet
andersom!

3.4 Kiezen is actie!!!

	Om een goede keuze te kunnen maken, zul je je dus actief moeten opstellen.
Iedereen wil je helpen, maar je zult er zelf om moeten vragen.
Uiteindelijk ben jij degene die moet kiezen.

Daarom:

Gebruik Droomloopbaan,

						
				

overleg met je mentor,

vraag je decaan als je iets wilt weten,

		 overleg met je ouders en met andere leerlingen,
			

vraag advies aan je vakdocenten.
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Omschrijving van de p rofie l e n
4.1 Cultuur en Maatschappij

Dit profiel is bedoeld voor mensen die willen doorstromen naar vervolgstudies
als sociale wetenschappen, geschiedenis, recht, taal, kunst en cultuur. Je kan
dan bijvoorbeeld denken aan beroepen als uitgever, jurist, advocaat, rechter,
psycholoog, archeollog, musicoloog, historicus, (ortho)pedagoog, bibliothecaris,
informatieanalist.

Trefwoorden
	
Handig met talen • Belangstelling voor krant, tv en film • Maatschappelijke taken •
Artistiek bezig zijn • Kritisch lezen en luisteren • Woorden en begrippen makkelijk
onthouden • Interesse in anderstalige landen • Het leuk vinden om een eigen mening
te vormen • Hedendaagse ontwikkelingen willen verklaren • Een tekst snel in grote
lijnen begrijpen • Sociaal betrokken zijn • De juiste aantekeningen maken.

4.2 Economie en Maatschappij

Mensen die dit profiel kiezen zullen meestal terechtkomen in banen die iets te maken
hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. De beroepen die hier bij horen
zijn bijvoorbeeld: accountant, functies bij een bank, jurist, advocaat, commercieel
medewerker, marketingmanager, politicus, hoteldirecteur, belastingadviseur,
organisatiedirecteur.
 refwoorden:
T
Werken op kantoor • Adviseren over zaken • Gevoel voor cijfers • In voor leidinggeven •
Verkoper zijn • Ondernemend zijn • Kritisch lezen • Werken met grafieken, tabellen
en kaarten • Verbanden leggen tussen theorie en praktijk • Rekenaars • Het leuk
vinden kennis op te doen door te lezen.

Profielkeuze Havo

16

4.3 Natuur en Gezondheid

Dit profiel bereidt in het bijzonder voor op de studierichtingen die met
gezondheidszorg en milieu te maken hebben, zoals geneeskunde, farmacie
(medische) biologie, milieukunde. Concrete beroepen zijn bijvoorbeeld: apotheker,
chirurg, bodemkundige, ingenieur, microbioloog, arts, piloot, tandarts.

Trefwoorden:
	
Goede praters • Interesse hebben voor medische zaken • Oog hebben voor het milieu
• Mensen helpen of verzorgen • Van planten en dieren houden • Graag adviseren
• Sociaal • Nuchter en praktisch • Teamwerkers • Zorgvuldig en precies zijn •
Systematisch denken.

4.4 Natuur en Techniek

Het profiel Natuur & Techniek is een exact profiel dat voorbereidt op technische
studierichtingen. Beroepen die bij dit profiel horen zijn onder andere: architect,
chemicus, natuurkundige, meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker, IT-specialist.

Trefwoorden:
	
Het leuk vinden om proeven te doen • Gaan voor ontwerpen en bouwen • Niet
weglopen voor berekeningen • Gevoel voor techniek • Oog hebben voor het milieu
• Systematisch en logisch denken • Rekenaars en tekenaars • Handvaardigheid en
praktisch • Ruimtelijk inzicht hebben • Doorzttingsvermogen hebben • Het leuk vinden
om problemen op te lossen • Zorgvuldig en precies zijn.
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Het i nvullen van het for mulie r
Met behulp van het keuzeformulier kun je je voorlopige profiel vaststellen. Op dit
formulier is voorgedrukt wat verplicht is aan vakken. Zelf vul je jouw keuzevak(ken)
in.
	Na het gesprek erover met je mentor en/of de decaan vul je het definitieve profiel in
op het formulier dat je dan uitgereikt krijgt.

5.1 Welke keuzes moeten er gemaakt worden?
Gemeenschappelijk deel
De vakken staan vast.
Profieldeel
• Kies C&M of E&M of N&G of N&T
• Bij het profiel C&M keuze tussen Du / Fa en keuze tussen Te / Ha / Mu
• Bij het profiel E&M keuze tussen Wi.A / Wi.B en keuze tussen Du / Beco / Fa
• Bij het profiel N&G keuze tussen Wi.A / Wi.B
Vrije deel
Alle leerlingen kiezen één extra vak uit de vakken die direct onder het gekozen profiel
staan.
Extra vak
Het is mogelijk om naast je profieldeel en het gekozen vak in de vrije ruimte, een extra
vak te kiezen. Dit is alleen mogelijk als het rooster technisch kan en als het een vak is
uit de vrije ruimte van je profielkeuze. Als je kiest voor een extra vak betekent dit dat
je er ook eindexamen in gaat doen. Als blijkt dat het extra vak rooster technisch niet
mogelijk is, kan de teamleider het besluit nemen dat je het extra vak niet kan gaan
volgen. Een uitzondering is er voor leerlingen die na de Havo, mogelijk Atheneum
willen gaan volgen. Zij kunnen Duits of Frans als extra vak kiezen ter voorbereiding op
het atheneum waar een tweede vreemde taal verplicht is.
Door de school ingevulde vrije deel
•	De schoolverplichte vakken zijn: Godsdienst en Levensbeschouwing, Mentoraat,
Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding (LOB).
• Daarnaast zijn er excursies en buitenlandse reis.

Profielkeuze Havo
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5.2 Profielkeuzeformulier HAVO 3
Naam

Klas

		

			

= invullen naar keuze

Gemeenschappelijk deel (verplicht) Nederlands /Engels / Maatschappijleer / Lichamelijke opvoeding /CKV

Profielkeuze
C&M

E&M

N&G

Profieldeel
Geschiedenis
MAW

Economie
Geschiedenis

Biologie
Scheikunde
Aardrijkskunde

Kies 1 vak uit:
Duits
Frans

Kies 1 vak uit:
Wiskunde A
Wiskunde B

Kies 1 vak uit:
Wiskunde A
Wiskunde B

Kies 1 vak uit:
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek

Kies 1 vak uit
Duits
berdijfseconomie
Frans

Vrije deel (1 vak kiezen)
Tekenen*
Handvaardigheid*
Muziek
Aardrijkskunde
Economie
Biologie
BSM
Wiskunde A

Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Aardrijkskunde
Biologie
BSM
MAW

Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Economie
BSM
bedrijfseconomie
Duits
Frans
Natuurkunde

Profielwerkstuk (verplicht)
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N&T
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie

Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Aardrijkskunde
Economie
BSM
bedrijfseconomie
Duits
Frans

Door de school ingevulde vrije deel (verplicht) Godsdienst en Levensbeschouwing / Mentoraat & LOB /
Internationalisering / Excursies

* De combinatie TE en HA is niet toegestaan
MAW = Maatschapijwetenschappen, BSM = Bewegen, Sport & Maatschappij, Beco = Bedrijfseconomie

Datum:
Handtekening ouders/verzorgers:

Versie 28 september 2021
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6

Vakkenboekje

6.1 Vakken

Nederlands
Frans
Duits
Engels
Geschiedenis
Maatschappijleer
Maatschappijwetenschappen (MAW)
Aardrijkskunde
Wiskunde A & B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Economie
Bedrijfseconomie
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming)
BSM (Bewegen, Sport & Maatschappij)
Lichamelijke Opvoeding
Godsdienst en Levensbeschouwing
LOB (Loopbaan Orïentatie & Begeleiding)
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Ned e r la n d s
Nederlands is een communicatievak en een kunstvak. Je krijgt het in de meeste klassen
drie lesuren in de week. Er wordt in de Tweede Fase gewerkt in modules, dat zijn
onderdelen die in een apart boekje staan. De meeste modules duren zo’n 8 tot 10 lesuren.
Schrijfmodules
Bij Nederlands als communicatievak krijg je bijvoorbeeld een schrijfmodule. Daar leer je
hoe je je eigen betoog op kunt bouwen en hoe je het beste rekening houdt met je lezers.
Je zoekt voldoende feitenmateriaal op over het onderwerp dat je gekozen hebt en je gaat
je eigen tekst plannen. Als je proefversie klaar is, lever je hem in en krijg je er commentaar
op. Dat is handig, want zo kun je in je definitieve versie nog verbeteringen aanbrengen.
Je betoog telt in de voorexamenklas mee voor het rapport en in de hoogste klas voor het
schoolexamen. De mooiste schrijfproducten bewaar je in een schrijfdossier.
Module discussiëren
Natuurlijk behoort ook de mondelinge communicatie tot het vak.
Er is een module discussiëren. Daarbij leer je hoe je het beste kunt
vergaderen. Je gaat je voorbereiden op de eindvergadering door de
stukken goed door te nemen. Je leert welke argumenten je naar voren
kunt brengen en hoe je dat zo overtuigend mogelijk doet. Je let erop
dat iedereen zich in de discussie netjes gedraagt en de anderen uit laat
spreken. Ook je discussie telt in de voorexamenklas mee voor het rapport
en in de hoogste klas voor het schoolexamen.
Het kunstvak Nederlands
In de onderbouw heb je in elke klas jeugdboeken gelezen, in de
bovenbouw ga je je bezig houden met literatuur voor volwassenen.
Natuurlijk zoeken we eerst boeken uit die gaan over jongeren, maar ze
moeten wel een bijzondere artistieke waarde hebben. Hoe verder je komt, hoe diepzinniger
de boeken zijn, die je aangeboden krijgt. Je begint met Tim Krabbé en Yvonne Keuls en
je eindigt met Arthur Japin en Harry Mulisch. Ook gedichten en toneelstukken horen bij
de literatuur en maken deel uit van het programma. Je boekverslagen en werkstukken
krijgen een plaats in je literatuurdossier. Daarin kun je goed zien hoe je literaire smaak
zich ontwikkeld heeft. Aan het eind van je schoolcarrière sluit je dit onderdeel af met een
mondeling examen over je boekenlijst.

Profielkeuze Havo
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Fra n s
Heb je gevoel voor taal? Vind je het leuk om met buitenlanders te kunnen
communiceren of is het nuttig voor je toekomst om in meer talen uit de voeten te
kunnen? Dan kies je vast en zeker Frans als enige Romaanse taal op onze school.
Voorkennis
Nu je begint met de tweede fase hebben jullie tenminste 3 jaar Frans gehad. In die tijd is
alle grammatica om eenvoudig Frans te kunnen lezen, spreken, schrijven en verstaan aan
de orde geweest.
Ook de meest gebruikte Franse woordjes heb je geleerd. We gaan er in principe van uit
dat je deze basiskennis beheerst. Daarnaast is het van groot belang dat je zelfstandig met
behulp van een studiewijzer aan de slag kunt en wilt. Je bent zèlf verantwoordelijk voor
het afkrijgen van je taak.
Methode en werkvormen
We werken met de methode Libre Service die bestaat uit een
werkboek en een manuel, waarin je vocabulaire en grammatica
overzichten hebt. Daarmee ga je aan de slag met de vier
taalvaardigheden: luisteren/kijken, lezen, spreken en schrijven.
Soms wordt er klassikaal of in 2-tallen gewerkt en je kunt ook je
eigen accenten leggen. De leraar helpt je daarbij. Sommige oefeningen en extra stof vind
je op www.libreservice.nl. Met die site kun je heel goed ook thuis aan het werk.. Naast de
methode lessen hebben we zogenaamde projectlessen waarin we o.a. met litteratuur bezig
gaan. We lezen klassikaal verhalen en een boekje, maar ook kijken we films of houden
jullie presentaties in het Frans. Je verzamelt werkresultaten en eigen leesverslagen in een
portfolio zodat je aan het eind van het schooljaar een ‘dossier’ Frans kunt overleggen.
Leerdoelen
• leren luisteren op verschillende manieren naar gesproken Frans
• leren vertellen waarover iets gaat, informatie geven en vragen in bepaalde situaties
•	aanleren van verschillende leesstrategieën (globaal, extensief en selectief) om zo goed
mogelijk alle mogelijke vormen van geschreven Frans te begrijpen
•	leren schrijven van eenvoudige brieven, e-mail berichten en dergelijke
• leren omgaan met Franse taaluitingen zonder in paniek te raken en dicht te slaan
•	leren van de ondersteunende grammatica en idioom
• kennismaken met Franse cultuur: het land en de literatuur.
 en taal leer je niet in één keer: Dat bouw je op door regelmatig actief met de leerstof bezig
E
te zijn en te leren; in de les vooral maar deels ook thuis: au boulot!
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Dui ts
Gespreksvaardigheid
Luistervaardigheid
Schrijfvaardigheid
Literatuur
Leesvaardigheid
Je leert, zoals de vaardigheden aangeven, Duits spreken, Duits verstaan, Duits schrijven
(o.a. brieven) en je krijgt enig inzicht in Duitse literatuur. Hopelijk beleef je ook plezier aan
het lezen.
Op het Centraal Examen wordt tekstbegrip getoetst, dus ook daaraan werk je in de
bovenbouw.
Naast deze vaardigheden worden in het kader van het Studiehuis ook andere vaardigheden
ontwikkeld. Je leert zelfstandig te werken en te leren, je leert je studie te plannen en je
leert ook samenwerken.
Het vak Duits wordt gegeven met behulp van een nieuwe methode, waarbij ook ICT
nadrukkelijk wordt gebruikt. De methode is apart voor het studiehuis en de 2e fase
ontwikkeld en biedt veel mogelijkheden tot het maken van extra opdrachten naar
behoefte.
De onderwerpen van de teksten zijn gevarieerd en de oefeningen zijn op de leerdoelen
afgestemd.
Er is aandacht voor herhaling van de basisgrammatica.
Je kunt en moet vaak een vreemde taal gebruiken in bijna alle sectoren van het leven.
Bij een vervolgstudie, in veel beroepen, vooral in handel en dienstensector is het
beheersen van Duits van groot belang, zeker nu de grenzen binnen Europa meer en
meer vervagen.
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E n ge ls
In de bovenbouw werken we bij het vak Engels vooral aan de vier vaardigheden
die bij een taal horen:

luisteren, spreken, lezen en schrijven.
Voor spreekvaardigheid werken we met rollenspelen die je in een groepje voorbereidt.
Vervolgens speel je de situatie uit in een dialoog met een medeleerling. Ook houdt iedere
leerling een presentatie in het Engels over een actueel onderwerp. Dit is een vaardigheid
waar je tijdens je vervolgstudie en in je beroep veel aan zult hebben.
Literatuur is nieuw in de bovenbouw. We lezen klassikaal twee
romans en een aantal gedichten, korte verhalen of songteksten.
Meestal bekijken we daarna samen de film die van het boek
gemaakt is. Je gelezen boeken en korte werken bespreken we
tijdens een mondeling tentamen in Havo-5.
Kortom, er verandert nogal wat van onderbouw naar
bovenbouw maar het uitzicht is beter en de eindbestemming
blijft dezelfde:
Ook bestaat de mogelijkheid om je aan te melden voor het
Cambridge certificate. Deze extra lessen staan op een hoger
niveau. Het Cambridge certificate kan in je voordeel werken als
je later aan een engelstalige opleiding wilt gaan volgen.

		

aan het eind van de rit spreek,
luister, lees en schrijf je vloeiend Engels.
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Gesch i e d e n i s
Het vak geschiedenis is van belang voor je algemene ontwikkeling. Zo laat het je
bijvoorbeeld zien waarom wij leven in een democratie, terwijl dat niet in alle landen
het geval is. Op die manier leer je begrijpen hoe onze samenleving zich in de loop
van de tijd heeft ontwikkeld. Je leert relativeren en analyseren. Hierdoor in het vak
geschiedenis nuttig voor allerlei beroepen.
Het vak maakt deel uit van de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie &
Maatschappij.
Bij het vak geschiedenis wordt het verleden ingedeeld in 10 tijdvakken.
In de onderbouw wordt de hele geschiedenis behandeld, van prehistorie tot en met
het heden. In de bovenbouw volgt per tijdvak een verdieping.

Domeinen

Bij het vak wordt een aantal domeinen behandeld;
- Historisch besef (historische vaardigheden)
- Oriëntatie kennis (de tien tijdvakken)
-	Historische contexten (de republiek in de 16e en 17e eeuw, Duitsland 1871-1945
en Koude Oorlog)
Voor het eindexamen wordt er van je verwacht dat je van alle tien de tijdvakken de
algemene kennis en de hoofdlijnen kent.
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Maats ch a p p i j le er
Aan het eind van je schoolloopbaan treed je de wijde wereld
in en het is belangrijk dan iets te weten over de samenleving
waarin je bent opgegroeid. Je leert dat sommige dingen die je
thuis hebt geleerd niet altijd normaal hoeven te zijn.
Daarnaast ben je na je havo bijna stemgerechtigd. De overheid
vindt het belangrijk dat je dan voldoende weet over de politiek,
hoe we met elkaar om (willen) gaan, zodat je als je mag stemmen
een weloverwogen keuze kan maken.
Bij maatschappijleer staan vier thema’s centraal:
•
•
•
•

Johan Cruyff: “Dat is logisch!”

Rechtsstaat
Parlementaire democratie
Verzorgingsstaat
Pluriforme samenleving

Zoveel zullen deze thema’s je nu nog niet zeggen maar dat komt nog wel en dit is ook
niet alles. Ook wordt er bij maatschappijleer aandacht besteed aan sociale filosofie.
Maatschappijleer is een boeiend vak omdat je over de samenleving om je heen leert. Je leert
door een sociaalwetenschappelijke bril te kijken en je wordt daarbij uitgedaagd om zoveel
mogelijk je eigen standpunt te bepalen.
Neem bijvoorbeeld onze vrijheid van meningsuiting. Hoe ver mag je gaan? Mag je alles maar
zeggen wat je wil? Of zijn er grenzen? En heb je wel eens nagedacht hoe jouw wereldbeeld
gevormd wordt?
Je kunt je natuurlijk bij alles wat je zegt beroepen op het grondwettelijk recht van vrijheid
van meningsuiting maar soms kan je ook te ver gaan, bijvoorbeeld als je zomaar iemand
beledigd.
Maatschappijleer gaat over dit soort spanningsvelden en die vind je overal in het dagelijkse
leven in terug. Kortom: Maatschappijleer, je kunt er niet omheen!
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Ma atsc ha p p i j wete n s chap p e n
Dit mooie vak krijg je sowieso als je kiest voor het profiel Cultuur & Maatschappij.
Het vak wordt gegeven in Havo 4 en Havo 5 en wordt afgerond met een centraal
schriftelijk examen.
Maatschappijwetenschappen is geen wetenschap die je op een hbo (of aan
de universiteit) kunt studeren, maar dit vak baseert zich vooral op de sociale
wetenschappen. Hierbij moet je vooral denken aan sociologie, economie, filosofie,
culturele antropologie, psychologie en politicologie. Je proeft dus van al deze
wetenschapsgebieden.
De samenleving wordt bij dit vak beschreven aan de hand van 4 concepten:
Vorming
Bij het concept vorming draait het om de vorming van identiteit. Met
vragen als ‘Wie ben je? Hoe ben je zo geworden? Wat is jouw mening? Hoe
kom je daar aan? Wat is een nationale identiteit? Hoor je bij een groep of
juist niet?’ wordt daar aandacht aan geschonken.
Verhouding
Bij verhouding wordt gekeken naar hoe de macht is verdeeld over
verschillende groepen in de samenleving, want is deze wel eerlijk
verdeeld? Zou het niet anders moeten en kunnen?
Binding
Het concept binding staat in teken van de verbondenheid tussen groepen
mensen in de samenleving. Kunnen we het nog wel met elkaar vinden of
blijven we liever bij elkaar uit de buurt?
Verandering
Bij verandering draait het vooral om de ontwikkelingen die
in de samenleving plaatsvinden en wat de gevolgen van die
ontwikkelingen kunnen zijn.
Ten slotte wordt er ook van je verwacht dat je een (klein) sociaal
onderzoek kan opzetten en beoordelen.
Kortom: wil jij de sociale wereld om je heen kunnen begrijpen? Wil jij zonder oogkleppen
op door deze wereld heen kunnen wandelen? Dan is Maatschappijwetenschappen het
vak voor jou!
Profielkeuze Havo
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A ard r i j k s ku n d e
Ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen? Gaat je belangstelling iets verder dan
alleen je eigen sportclub en de buurt waarin je woont? Lees je wel eens de krant of kijk
je naar het journaal? Dan is Aardrijkskunde een vak dat bij je past!
Het geeft je een stevige basis voor je algemene ontwikkeling, zodat je op een zinnige manier
kunt meedenken en meepraten over de dingen die in ons eigen land of op wat ruimere
schaal in de wereld om je heen gebeuren. Als je in de onderbouw met normaal werken een
voldoende cijfer voor aardrijkskunde kon halen, dan is het vak voor jou in de bovenbouw
vast geen probleem.

Waar gaat het over?

Aardrijkskunde gaat over verschijnselen in landen en regio’s, ver weg en dichtbij, die laten
zien hoe de mensen leven met de mogelijkheden die de natuur en de maatschappij hen
daar bieden. En zoals je al wel weet, zitten daar grote verschillen in! In het vernieuwde
aardrijkskundeprogramma voor de Havo-bovenbouw komen allerlei geografische thema’s
aan bod, variërend van natuurlijke gevaren in de V.S en de actuele problemen in Indonesië
tot vrijetijdsbesteding en recreatie in Nederland. Ook leer je wat geografische werkwijzen zijn
en hoe je daar in de praktijk mee kunt werken.

Hoe wordt er gewerkt?

Veel aardrijkskundige thema’s worden aan de hand van voorbeeldgebieden duidelijk
gemaakt en je docent leert je om daar met een geografische blik naar te kijken en de juiste
conclusies te trekken. Verder werk je soms zelfstandig en soms in groepjes aan zo’n thema
met behulp van allerlei toepassingsopdrachten, waarbij de computer een steeds belangrijker
hulpmiddel wordt. Daarnaast zijn er ook lessen, waarbij je buiten de schoolmuren werkzaam
bent en je eigen onderzoek in de omgeving gaat doen. Ook excursies zullen deel uit maken
van het programma, zodat je merkt wat aardrijkskunde in de praktijk allemaal te bieden
heeft.

Wat heb je er aan?

Naast een goede algemene ontwikkeling komt wereldoriëntatie altijd van pas, omdat je
bij veel studies of banen tegenwoordig voor een bepaalde tijd naar het buitenland gaat.
Daarnaast kun je de kennis van de samenleving om je heen heel goed gebruiken later als
je een beroep zou krijgen bij bijvoorbeeld de overheid, in het onderwijs, bij de politie, in
recreatie of toerisme, bij natuur-of milieuorganisaties of in de journalistiek.
Kortom je hebt er later altijd wat aan!
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W i s ku n d e
Het nuttige van het vak wiskunde

Met een aantal steekwoorden is al een groot deel van het vak wiskunde te beschrijven.
Getallen:
werken met grote aantallen doe je bij kansrekening en statistiek.
Formules:
je bouwt verder op de formulekennis van rechte lijnen en parabolen.
Tabellen:
samenhang van gegevens doorzie je met behulp van tabellen.
Grafieken: een snelle manier om verbanden te doorzien.
Tekeningen: 	figuren in het platte vlak en in de ruimte pak je in de wiskunde op een
systematische manier aan.

Je houding en de opbrengst van het vak wiskunde

In het vak wiskunde heb je, behalve aanleg, de nodige inzet, concentratie en doorzettingsvermogen nodig. Zaken die je ook in een vervolgopleiding in het HBO goed kunt gebruiken. Je
krijgt overzicht, ziet samenhangen en je abstractievermogen ontwikkelt zich. Het vak is dan
ook vaak een voorwaarde voor vervolgopleidingen. Let dus bij je keus op doorstroomeisen!

Contexten

Het Nederlandse wiskundeonderwijs wordt gekenmerkt door het werken met contexten
(“verhaaltjesopgaven”). Het gaat niet alleen om het rekenen maar het gaat erom dat de
kennis wordt toegepast in praktijksituaties. Dat maakt het vak natuurlijk boeiender maar
natuurlijk ook lastiger. Een goede inzet en bereidheid om er iets van te maken is hard nodig!
Praktijksituaties worden op heel veel vakgebieden gevonden. Of het nu om de biologie,
de geneeskunde, de sport, autotechniek, vervoer, het weer of toepassingen in de horeca
gaat overal is wiskundig denken toe te passen. Zo worden wiskundige vaardigheden direct
gekoppeld aan praktijksituaties!

Wanneer kies je nu voor wiskunde A (Wi.A) of wiskunde B (Wi.B)?

De Wi.A richt zich in de toepassingen vooral op de economische vakken. Ook in de keuze van
onderwerpen is er rekening mee gehouden. Daarom is de koppeling aan het profiel E&M het
sterkst. Economische vervolgopleidingen met veel nadruk op wiskundige aspecten willen
liever dat je voor Wi.B kiest zodat de formulekennis nog wat groter wordt. Wi.B richt zich in de
toepassingen voornamelijk op de exacte vakken.
Wil je Wi.B kiezen dan moet het in havo 3 met wiskunde geen probleem zijn geweest om ruime
voldoendes te halen. Wi.B is een stuk pittiger dan je gewend bent en ook het tempo ligt een
stuk hoger. Er zal zeker ook thuis voor Wi.B stevig gewerkt moeten worden! Wi.B is verplicht
voor het profiel N&T. In het profiel N&G mag je net als in het profiel E&M een keuze maken
tussen Wi.A en Wi.B. De leerlingen die voor het C&M profiel kiezen kunnen voor Wi.A kiezen of
voor een pakket zonder wiskunde. Maar nogmaals: let op de doorstroomeisen!
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Nat u u r ku n d e
Het vak natuurkunde is bedoeld voor iemand die echt wil weten hoe de Natuur
in elkaar zit en een goede kennisbasis wil bezitten. We gaan van atomen en
computerchips, via hersenscans en auto’s, naar het universum! Een zo breed en diep
mogelijke opleiding!
In het vak natuurkunde leer je de beginselen van de “Wetenschappelijke
methode”, de methode die “echte kennis” verwerft en waardoor ziekten
en honger bestreden kunnen worden en waardoor voedsel, gezondheid
en welvaart voor meer mensen mogelijk wordt. Allemaal door de Natuur
beter te begrijpen en toe te passen.
Bij het vak Natuurkunde wordt de theorie gecombineerd met de
praktijk. We doen veel practica om “moeder Natuur” te vragen
hoe het echt zit (meten is weten). Nieuwsgierigheid, fantasie
en abstractievermogen zijn dan ook belangrijk voor het echte,
(wetenschappelijke) denken. Deze manier van denken zal je later altijd
van pas komen: je bent breed inzetbaar, handig en in het gelukkige bezit
van een creatief, hoog denkniveau.
En allerhande banen liggen dan later voor het grijpen. NB: ook management- en
beleidsfuncties hebben een abstracte en analytische geest (hard) nodig! Veel topmanagers
zijn als “exactelingen” begonnen aan hun carrière.
Persoonlijke eigenschappen als “gemotiveerd zijn”, ”je aan planning kunnen houden” en
“een redelijk grote mate van zelfstandigheid hebben”, zijn belangrijk voor studiesucces.
Het spreekt van zelf dat je daarbij door ons (docenten en toa’s), het leerboek en de
interactieve computeropdrachten geholpen zult worden.
Naast het leren beheersen van de leerstof over o.a. krachten, magnetisme, geluid en
licht, zal een grote nadruk liggen op het doen van practica. De computer wordt gebruikt
om te meten, te verwerken, te simuleren èn te leren. Op speciale borden voor Fysische
Informatica leer je de beginselen van de Robotica en Automatisering.
Als je denkt aan een beroep zoals: iets in de gezondheidszorg (arts, analist, verpleegster),
iets op natuurkundig gebied (biofysicus, audioloog , atoomfysicus, sterrenkundige,)
iets op het milieugebied (landschapsontwerper, windmolenbouwer, zonnecelonderzoeker)
iets in de techniek (architect, civiel ingenieur, (machine)bouwkundige, elektronicus )
iets in de biologie (biosensor-ontwerper, dierenarts), iets in de chemie (materiaalontwerper,
operator) of farmacie (apotheker), dan is Natuurkunde “jouw vak”.
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Sc h e i ku n d e
Als je kiest voor het profiel N&G of het profiel N&T krijg je het vak scheikunde.
Scheikunde is het vervolg op het onderbouwvak NaSk2. In de bovenbouw ga je verder
in op de basisstof die je in de onderbouw geleerd hebt.

Waar gaat het over?

Scheikunde gaat over de wereld om je heen. We beginnen bij de dingen die je ziet en
zoomen daar op in. Bijvoorbeeld van kristal naar molecuul, naar atoom, naar nog kleiner.
We bekijken hoe allerlei stoffen opgebouwd zijn en proberen hiermee hun eigenschappen
te verklaren. Bijvoorbeeld: waarom is water een vloeistof en hoe komt het dat keukenzout
in water oplost?
Moleculen en atomen zijn zo klein dat je ze niet ziet. Toch moet
je over deze deeltjes na kunnen denken om de dingen die je om
je heen ziet gebeuren te kunnen verklaren. Je moet het dus leuk
vinden om abstract te denken.
Er komen allerlei onderwerpen aan de orde. We gaan kijken
naar de opbouw van moleculen en atomen, hoe reacties
verlopen, hoe een batterij werkt, wat zuren en basen zijn, hoe je plastics maakt en nog veel
meer. Hierbij moet je ook vaak berekeningen uitvoeren. Het is dus fijn als je handig bent
in wiskunde. Scheikunde heeft ook overlap met natuurkunde en biologie. Dus als je deze
vakken leuk vindt, zit je bij scheikunde goed.

Hoe wordt er gewerkt?

In de bovenbouw heb je 2-3 uur per week scheikunde. In de eerste week van klas 4 herhaal
je de stof van de onderbouw. Daarna gaan we direct verder met nieuwe stof. Het tempo ligt
dus een stuk hoger dan in de onderbouw. Daarbij ligt de nadruk in de bovenbouw vooral
op inzicht krijgen. Leerwerk is natuurlijk belangrijk, maar je moet vooral de theorie kunnen
toepassen.
Scheikunde kan natuurlijk niet zonder practica. Dat doen we dus ook. Toch is scheikunde
best een theoretisch vak. Thuis en in de les bestudeer je de theorie en maak je opdrachten
uit het lesboek. We gebruiken regelmatig proefjes om de theorie te illustreren, maar het is
echt niet zo dat je elke les een labjas aan hebt.

Wat heb je er aan?

Bij scheikunde leer je abstract denken en maak je je een analytische manier van denken en
redeneren eigen. Hierdoor ben je later breed inzetbaar. Scheikunde is dus niet alleen zinvol
als je scheikunde wilt studeren, maar handig voor allerlei studierichtingen.
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B io logi e
Wat kun je met biologie?

Er zijn allerlei beroepen waarbij kennis van de biologie handig,
soms zelfs noodzakelijk is. Mensen gebruiken biologische kennis en
vaardigheden als boswachter, tuinder, arts of schoonmaker, eigenlijk
voor teveel beroepen om op te noemen. Het vak biologie in je profiel is
bij veel opleidingen (bijvoorbeeld medische- en sport-) gewenst. Toch
is de beste reden om biologie te kiezen heel simpel, je leert begrijpen
hoe jouw lijf is gebouwd en op welke manieren jouw lijf zorgt dat het in
stand blijft. Ook doe je kennis op over de interactie met je soortgenoten
en je omgeving. Hierdoor kun je jezelf en de wereld om je heen beter
begrijpen.

Wat doen we in de bovenbouw bij biologie?

We werken aan verschillende onderwerpen die de mens centraal
stellen. Zo leer je over de bouw en functie van vrijwel al je organen
en orgaansystemen. Ook besteden we aandacht aan de positie
die de mens in de levende natuur inneemt en de rol die wij daarin
spelen. We kijken natuurlijk ook naar andere organismen, groen of
niet, hun leefwijze en eigenaardigheden. Je werkt aan biologische
kennis maar ook aan vaardigheden. Je leert experimenten uitvoeren
en de resultaten presenteren, kortom je maakt kennis met de
wetenschappelijke methode.

Hoe werken we in de tweede fase bij biologie?

We vinden het erg belangrijk dat je, als voorbereiding op je studie aan het HBO of
de universiteit, in staat bent de lesstof die je moet doornemen zelfstandig kunt
plannen, gedisciplineerd kunt doorwerken en dat je in staat bent instructies voor
verwerkingsopdrachten goed te lezen en uit te voeren. We helpen je daarbij, door je zoveel
mogelijk te laten werken aan opdrachten waarbij de theorie in de praktijk zichtbaar wordt.
Eerst helpen en controleren we je nog regelmatig maar langzamerhand doe je dat steeds
meer zelf en/of in samenwerking met je klasgenoten.

Wat verwachten we van je?

Eigenlijk heel simpel; dat je voor de lessen al je spullen bij je hebt. Je werk doet en je
(pro-) actief opstelt in de klas.
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Econ om i e
Kies je voor het profiel E&M, dan volg je ook economie. Bij alle andere profielen kun je
economie als keuzevak kiezen, behalve bij het profiel NT. Per week krijg je gemiddeld
bijna 3 uur economie.

Wat leer je bij economie?

Heel veel maatschappelijke problemen hebben een economische kant. Neem bijvoorbeeld
de vergrijzing. In Nederland komen naar verhouding steeds meer ouderen en steeds
minder jongeren. Dit heeft veel gevolgen voor ons. We zullen meer bejaardentehuizen
moeten bouwen en misschien wel minder scholen. Ouderen hebben
vaker gezondheidsklachten. Veel ouderen hebben geen eigen inkomen meer omdat ze
niet werken. Toch moeten ouderen een inkomen krijgen, naar de dokter kunnen gaan en
kunnen wonen. Wie betaalt dit dan? In het vak economie leer je hoe wij in Nederland het
geld bij elkaar brengen om goed voor ouderen te kunnen zorgen. Je leert echter ook dat te
hoge kosten voor de zorg voor ouderen nadelen voor heel Nederland hebben.
Natuurlijk behandelen we nog veel meer onderwerpen. Hierbij kun je denken aan de
arbeidsmarkt (hoeveel werklozen zijn er, waarom zijn mensen werkloos), inflatie (waarom
stijgen de prijzen, hoe meet je prijsstijgingen), internationale economie (wat is een
wisselkoers, waarom wordt de euro meer waard ten opzichte van de dollar), enzovoort.

Hoe werken we in de les bij economie?

De lesmethode waarmee we werken hecht veel waarde aan
zelfstandigheid. De docent legt de stof uit, maar leerlingen werken
ook aan opgaven die ze zelf kunnen nakijken en waarbij de docent
helpt. In atheneum 5 kun je deelnemen aan webclasses economie
van de RUG, om kennis te maken met economische studies in het
WO.

Wat kun je ermee?

Helaas kun je bij economie niet leren hoe je miljonair kunt worden.
Het vak economie is wel goed voor je algemene ontwikkeling.
Maar ook je rekenvaardigheden zullen beter worden als je economie volgt. Bij heel veel
vervolgstudies heb je hier voordeel van. Denk je er aan om een vervolgstudie te kiezen in
de economische richting, dan is het natuurlijk goed als je economie (of bedrijfseconomie)
op de middelbare school hebt gehad. Je weet dan beter wat je mag verwachten van
die studie. Het is echter niet verplicht om economie gevolgd te hebben. Ook bij andere
studies, zoals sociologie, politicologie, rechten en geschiedenis, is economie een belangrijk
onderdeel van de studie.
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B edrijfs econ om i e
Het vak Bedrijfseconomie (beco) ), waarover gaat het?

Bedrijfseconomie gaat vooral over financiële zaken die bedrijven en jou als persoon raken.
Daarnaast gaat het vak over marketing, organisatie en personeelsbeleid, en een aantal
juridische onderwerpen zoals erfrecht en familierecht.
Het is een breed vak. Een greep uit de onderwerpen:
Wat is precies een hypotheek, welke opties zijn er qua aflossing, en hoe bereken je de kosten
van een hypothecaire lening? Maar ook: welke rechtsvormen zijn er, wat maakt de rechtsvorm
uit voor de aansprakelijkheid voor schulden, en welke belasting is bij welke rechtsvorm van
toepassing? Wat zijn aandelen en obligaties? Hoe start je een bedrijf, en wat schrijf je in een
ondernemingsplan? Voor wie schijf je dat? Welke belangengroepen ofwel stakeholders zijn er
betrokken bij een bedrijf?
Hoe ziet de financiële verslaglegging van een bedrijf eruit? Wat zeggen de cijfers op de balans
over hoe het bedrijf ervoor staat? Worden er ook wettelijke eisen aan een balans die voor de
belastingdienst bestemd is? Welke rechten en plichten hebben werknemers, welke typen
arbeidscontracten bestaan er? Hoe werkt het ontslagrecht?
Ook qua vaardigheden is het vak breed en divers. Niet alleen leer je theorie uit een boek en leer
je moeilijke vraagstukken te beheersen, ook word je vaardiger in het ondernemen door enkele
praktische opdrachten.

Beco naast economie

Het vak beco houdt zich vooral bezig met wat er binnen organisaties gebeurt, terwijl het vak
economie meer bezig is met de economie van het hele land. Beco biedt een goede basis voor
management- of financiële functies. Het is dan ook logisch dat Beco goed bij het profiel E&M
past. Voor vervolgopleidingen in een economische richting leg je zo een goede basis. Maar ook
als je andere richting opgaat, op veel plekken in je latere leven zul je met aspecten te maken
krijgen die bij het vak Beco aan de orde zijn.

Hoe werken we in de les bij economie?

De lesmethode waarmee we werken hecht veel waarde aan zelfstandigheid. De docent legt de
stof uit, maar leerlingen werken ook aan opgaven die ze zelf kunnen nakijken en waarbij de
docent helpt.

Wat kun je ermee?

Beco is een goede basis voor heel veel beroepen. Als je een beroep zoekt in een economische
richting zoekt, is dat duidelijk. Bij elke organisatie spelen echter zaken die bij Beco aan de orde
zijn, waardoor je de organisatie beter begrijpt en er makkelijker in kan functioneren. Maar zeker
ook als je voor jezelf begint, is ondernemerschap en inzicht in opbrengsten, kosten en winst
van essentieel belang. Bovendien leer je veel over wat in je privé leven kan spelen, zoals de
juridische aspecten van trouwen en samenwonen, scheiden, erven en schenken, en het kopen
van een huis met een hypothecaire lening.
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H a n d va a rd i g h e i d
Handvaardigheid is een beeldend vak en een examenvak. Het vak kan
gekozen worden als profielvak binnen het profiel C&M én in de vrije
ruimte van alle andere profielen.

Belangrijke overwegingen:

• Je vindt het een leuk vak
• Je vindt het plezierig om beeldend bezig te zijn
•	Je wilt jezelf graag breder ontplooien en naast alle zaken die je op
school met je hoofd leert wil je ook graag iets met je handen doen

•	Je wilt graag meer weten over kunst & cultuur
• Het vak past goed bij een vervolgopleiding
Voor wie is het vak geschikt?

Leerlingen met aanleg en talent kunnen het vak zeker kiezen, maar
dat is niet het enige dat telt. Ook doorzettingsvermogen en een
zelfstandige manier van werken zijn belangrijk. Motivatie van de
leerling is ook een belangrijke voorwaarde om het vak met een goed
cijfer te kunnen afsluiten.

Wat leer je bij Handvaardigheid?

 et maken van beelden
H
Je doet ervaringen op met uiteenlopende materialen en technieken;
deze kennis komt je van pas als je beeldend gaat werken.
De opdrachten zijn zó samengesteld, dat je allerlei problemen beeldend leert op te
lossen. Je leert keuzes te maken voor gegeven problemen en op deze manier wordt de
vindingrijkheid ontwikkeld. Je leert bewust om te gaan met de beeldaspecten en deze toe
te passen in je eigen beeldende werk.
Het kijken naar beelden
Je maakt via dia’s en plaatmateriaal kennis met verschillende beeldaspecten zoals vorm,
ruimte, kleur, licht, textuur, ritme. Tijdens de vakexcursies kijk je heel gericht naar beelden,
architectuur, schilderijen en /of toegepaste kunst.
Het communiceren over beelden
Je leert je beelden te presenteren door een expositie in te richten én door een
mondelinge en een schriftelijke toelichting te geven op je beelden. Je maakt kennis met
kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Bij deze onderdelen leer je gaandeweg in te gaan
op de betekenis van beelden, er over na te denken en er over te praten.
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Teke n e n
Tekenen kan als eindexamenvak gekozen worden in de vrije ruimte van álle profielen.
Tekenen hoort als profielvak bij het profiel C&M, als één van de “kunstvakken”.
Tekenen heeft vele aantrekkelijke kanten, waar je in het algemeen veel aan kunt
hebben, later, maar ook nú al naast andere vakken.
•	Je leert je eigen ideeën en voorstellingen ook een eigen vorm te geven.
Je ontwikkelt je voorstellingsvermogen en je leert tegelijk hoe
je je eigen werk er aantrekkelijk uit kunt laten zien door enkele
grafische principes.
•	Je krijgt door tekenen basiskennis van beeldende kunst,
architectuur en allerlei soorten van vormgeving. Die basiskennis
wordt in veel vervolgopleidingen als algemene ontwikkeling
bekend verondersteld, wat meestal niet vanzelf zo is.
•	Je ontwikkelt je aanleg voor tekenen en waarneming in brede zin,
een aanleg, die anders ongebruikt zou blijven.
In de tekenlessen leer je kijken. Niet alleen in je eigen omgeving,
maar ook hoe kunstenaars en vormgevers kijken. Daarnaast leer je
een aantal tekentechnieken die je op de verschillende excursies en
tijdens lessen toepast.

Waarom zou je tekenen kiezen?

• Omdat je ’t leuk vindt om te doen. Je wil gewoon tekenen.
•	Omdat je ook wel belangstelling hebt voor kunst , alles wat
kunstzinnig gemaakt is.

•	Omdat je ook op school wil werken aan je eigen ideeën, aan iets

van jezelf en omdat je daaraan je eigen vorm wil leren geven (als
voorbereiding op de kunstacademie).
•	Omdat je er later iets mee wil doen. Bijvoorbeeld als je architect
wilt worden of therapeut, docent, fotograaf, reclametekenaar, etc.
Het Havo kent een schoolexamen voor het praktijkgedeelte
en een centraal schriftelijk examen dat alleen de theorie
(kunstbeschouwing) toetst.
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Muzi e k
Vind je het leuk om in de klas op een muziekinstrument te spelen? (b.v. keyboard)
Luister je graag naar muziek? Spreken meerdere muzieksoorten je aan en wil je graag
meer over muziek te weten komen?

Kies dan muziek!!!
Bij muziek wordt er in de klas samen gespeeld en samen gezongen.
Ook moet je individueel of in een heel klein groepje spelen, zingen of dansen.
Toetsenbord, akkoorden en notenschrift komen aan de orde bij de theorielessen.
Ook wordt er aandacht besteed aan de belangrijkste muziekinstrumenten.
In de theorielessen kan het ook gaan om muziekgeschiedenis.
Aan de hand van beluisterde muziekstukken leer je muziek in de tijd te plaatsen.
Je gaat een werkstuk maken over je favoriete muziekstuk of nummer.
Het gaat hierbij om een hele nauwkeurige analyse.
Het vak muziek kun je kiezen wanneer muziek een hobby van je is en wanneer je in de
onderbouw steeds voldoende tot goede cijfers voor het vak had.
Het is niet nodig dat je buiten de lessen op school muzieklessen volgt of gevolgd hebt.
Wanneer je wilt gaan werken in het kleuter - en/of lager onderwijs kun je veel aan het vak
hebben. Natuurlijk is het vak ook heel geschikt als je naar het conservatorium wilt.
Nogmaals, muziek (dans) kan ook gewoon een uitgebreide hobby van je zijn.
Muziek is een heel leuk vak. Doordat het vak een heel eigen karakter heeft breng je
een vaak welkome afwisseling in je vakkenpakket, wat de concentratie voor je studie
ten goede komt.
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CKV

(Culturele Kunstzinnige Vorming)

Het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) vind je in het gemeenschappelijke deel
van alle profielen.

Het vak CKV

Een belangrijk onderdeel van het vak CKV is het verwerven van kennis over kunst en
cultuur. De kern van het vak CKV is het ondernemen van allerlei culturele activiteiten.
Er worden concerten en/of tentoonstellingen bezocht, je brengt een bezoek aan een
theater of een bioscoop en je doet onderzoek.

Kunstdossier

Ter afsluiting van het vak CKV leg je een kunstdossier aan; een map, die als het ware een
neerslag vormt van alle opgedane kunst- en cultuurervaringen.
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Lich a m e li j ke opvo ed in g
Sport en bewegen zijn van groot belang. Dat weten we allemaal. Sporten vergroot
de gezondheid en de conditie. Daarnaast kun je door middel van sport leren
samenwerken. Iets wat steeds belangrijker wordt in het leven.
Veel mensen sporten omdat ze het leuk vinden, maar de ervaring van iets kunnen is
bepalend of je op de langere termijn ook nog plezier in sport hebt. Daarom leer je bij LO
een aantal grondprincipes. Immers: hoe beter je iets hebt leren toepassen, hoe leuker het
zal zijn om te blijven sporten!

Wat leer je?

•	In de onderbouw heb je de basisvaardigheden van vele sporten gehad. Deze ga je
uitdiepen: je kiest uit een aantal onderdelen die je zelfstandig gaat verbeteren.
•	Niet alleen het bewegen komt aan bod, maar ook het regelen. Je moet rollen als
scheidsrechter, coach en lesgever vervullen. Ook hierin maak je keuzes, maar het is
minder vrijblijvend dan je gewenst was!
•	Je leert zaken over sport en maatschappij, over trainingsvormen en andere zaken die te
maken hebben met bewegen, gezondheid en maatschappij.
•	In het examenjaar maak je kennis met voor jou nieuwe sporten via het
SportOriëntatieKeuzeprogramma (SOK). Je kiest uit een aangeboden pakket van
sporten drie sporten die je interesseren, maar die je nog niet goed kent. Per sport maak
je gedurende een aantal weken tijdens de LO-les in of buiten de school kennis met deze
sporten.
Al deze zaken dien je naar behoren te hebben uitgevoerd en worden in een persoonlijk
(examen) dossier afgevinkt.

Hoe zijn de lessen?

•	Je leert door veel zelfstandig (samen) te werken met opdrachten.
•	De onderdelen worden in lesblokken aangeboden.
•	Je krijgt in klas 4 op bovenstaande manier les; in het examenjaar ligt het zwaartepunt
op het sok-programma.
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BSM

(Bewegen, Sport & Maatschappij)

Wil je later werken in de sport of op een sportvereniging? Lijkt het vak (sport)fysiotherapie
je wat? Wil je graag leiding geven aan groepen? Is een studie PABO, ALO, politie of
bewegingswetenschappen iets voor jou? Of heb jij gewoon interesse voor de wereld van
sport en bewegen? Dan is het vak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) iets voor jou!
Durf de uitdaging aan te gaan en beleef een leuk, sportief en gevarieerd vierde en
vijfde jaar. Maak van je school je hobby en werk samen met de sportiefste sectie van
het Wessel!

Wat moet je kunnen?

Je hoeft absoluut geen topsporter te zijn om mee te kunnen doen aan
BSM! Vaak is dit zelfs niet eens een voordeel. Je moet redelijk mee
kunnen doen met de gymlessen. Natuurlijk hoef je niet alles te kunnen.
Je docent weet vaak wel of je voldoende niveau hebt, dus wees niet
bang om het te vragen. Interesse in de sport, je inzetten en willen leren
regelen/organiseren en leiding geven is wel een vereiste.

Wat leer je dan?

Natuurlijk vergroot je jouw sportvaardigheden. Er komen een aantal
sporten aan bod die je al eens hebt gedaan en die worden moeilijker,
maar er zullen ook nieuwe sporten aan bod komen zoals skiën, streetbreakdance en vechtsporten. Je leert leiding te geven en les te geven aan
kleine groepjes. Je weet wat bewegen doet met de gezondheid, hoe je dit
gezond kan aanpakken, welke maatschappelijke functie sport heeft en
hoe je een sportvereniging kunt runnen.

Een voorbeeld van een BSM-project

-	Je krijgt met een groep de opdracht om een grote sportdag te organiseren
waarin verschillende sporten aan bod komen. Alles wat maar komt kijken
bij de sportdag moet jouw groep verzorgen: wedstrijdschema’s, pouleindelingen, materiaallijsten, uitslagenlijsten, brieven naar ouders etc.
- 	Je maakt naar aanleiding van praktijk- en theorielessen een persoonlijk
trainingsschema dat gericht is op een (fictief) doel (bijv. de 4 mijl).
Je maakt een schema met trainingen die je kunnen brengen naar een
door jou gesteld doel (bijv. een bepaalde tijd)
- 	Je krijgt 5 lessen in het roeien in een 4-persoons boot bij een
studentenroeivereniging. Je sluit het af op de bosbaan in Amsterdam
met de nationale schoolroeikampioenschappen.
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Godsdienst en Levensbeschouwing
Alles om je heen is godsdienst......
Alles om je heen is godsdienst…..
Godsdienst en levensbeschouwing is een overstijgend vak. Je zult ontdekken dat je
bij andere vakken gebruik kunt maken van de kennis die je bij het vak godsdienst en
levensbeschouwing (GDL) tegenkomt. De Bijbelverhalen die je tegenkomt zul je terug
kunnen vinden bij de kunstvakken, verhalen over het Joodse volk vind je terug bij
geschiedenis, de gebruiken en gewoonten van de verschillende gelovigen zijn herkenbaar
in de maatschappij etc.
In havo 4 ben je voor godsdienst en levensbeschouwing verdiepend bezig op het
gebied van het jodendom en het christendom. Dit doe je door middel van praktische en
theoretische opdrachten. De theorie voor deze opdrachten staan in de boeken “Jodendom,
wegen van de tora” en “Christendom, wegen van navolging”.
Maar, je bent niet alleen op het gebied van kennis bezig. Ook je eigen mening speelt een
belangrijke rol. Je krijgt prikkelende vragen die je uitdagen om zelf op zoek te gaan naar
wat jij gelooft, wat jij denkt en hoe jij met de wereld om wilt gaan. Dit alles leg je vast in een
Levensvisieboek.
Dit levensvisieboek is tevens je einddocument voor het vak GDL.
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LOB

(Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding)

Ook in de bovenbouw ben je bezig met het keuzeproces. In dat proces
wordt van je verwacht, dat je een aantal stappen zet, die ertoe leiden
dat je op een passende vervolgopleiding of in een passend beroep
terecht komt.
Je zult je moeten oriënteren op studeren en opleidingen in het algemeen.
Vervolgens verken je een aantal opleidingen, waar jij een keus uit denkt te
zullen gaan maken.
In de fase van de verdieping doe je actief aan onderdelen van een
uitgekozen studie mee om je definitieve keuze te onderbouwen.
Nadat je alles op een rijtje hebt gezet, hak je de knoop door.

oriënteren

verkennen

Omdat kiezen een proces is, zul je soms moeten teruggrijpen op waar je
in de onderbouw mee bezig bent geweest. De vragen die toen en ook nu
steeds weer aan de orde komen, zijn:

wie ben ik , wat kan ik, wat wil ik.
Zoals gezegd is een onderdeel van het LOB - programma dat je eropuit
gaat: we bezoeken in klassenverband activiteiten die door de universiteit
of het HBO georganiseerd worden. Zelf bezoek je open dagen van
opleidingen, je gaat naar een beroepenvoorlichting en je loopt een dag
mee als student bij een opleiding waar je veel voor voelt.

verdiepen

beslissen

Aan het begin van klas 4 krijg je een studiewijzer LOB uitgereikt, waarin precies staat
aangegeven wat je in de hele bovenbouw moet doen en hoe je het moet doen. Daarnaast
gebruiken we Qompas Studiekeuze dat je in de 4e en de 5e klas grotendeels zelfstandig
doorwerkt. Soms zul je er in klassenverband in de mentorles aan moeten werken. De
resultaten ervan komen in een persoonlijk dossier dat je op de computer bij houdt. Je
mentor heeft regelmatig een gesprek met je naar aanleiding van datgene waar je mee bezig
bent.
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A anteken i n ge n
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Veel succes met h et m a ke n va n je profi e lke u ze !

