
Informatie
Profielkeuze
Spring High 



Bovenbouw
● In de bovenbouw heb je een profiel gekozen (zie volgende slides)

● Je werkt dan nog steeds aan de hand van leerdoelen

● Je verzamelt bewijsstukken, waar je feedback op krijgt

● Dus eigenlijk verandert er niet zoveel met de onderbouw

● Maar je maakt ook toetsen waar je een cijfer voor krijgt 

● Die cijfers tellen mee voor je eindexamen. Dit noem je schoolexamen 

(SE)

● Het schoolexamen telt voor 50% mee en wordt beschreven in het PTA 

(zie volgende slide)

● Het centraal examen (CE) telt ook voor 50% mee

● Sommige vakken zijn voor het SE en CE, andere vakken alleen voor het 

SE



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Het PTA is een overzicht van alle SE-toetsen per vak van het huidige 

schooljaar met bijbehorende jaarweging. Er staan de volgende zaken in 

vermeld: 

● Periode dat de toets afgenomen wordt

● Soort toets (schriftelijk, mondeling, …)

● Inhoud (onderwerpen waar de toets over gaat)

● Herkansbaarheid (of je de toets mag herkansen of niet)

● Weging (hoeveel de toets meetelt)

Een exemplaar van het PTA wordt begin oktober uitgereikt en moet 

ondertekend worden. Het PTA verschijnt ook op de website. 



Profielen VMBO-T
6 CE-vakken + 3 SE-vakken (Maatschappijleer, Kunst en LO) 

Je kiest een van de 4 profielen die hieronder vermeld staan

Overzicht CE-vakken Techniek Zorg & Welzijn Economie Landbouw

Verplichte 

vakken

Nederlands

Engels

Wiskunde

NASK-1

Nederlands

Engels

Biologie

Nederlands

Engels

Economie

Nederlands

Engels

Wiskunde

Vak in het vrije deel (vul aan 

tot 6 CE-vakken)

Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Geschiedenis, Kunst, NASK-2 (alleen in profiel Techniek), 

Spaans, Wiskunde

Als je HAVO wil doen, kies je ook een 7e vak in overleg met school.



Profielen HAVO
7 CE-vakken + 3 SE-vakken (Maatschappijleer, CKV en LO)

Je kiest een van de 4 profielen die hieronder vermeld staan
Overzicht CE-vakken Maatschappijprofiel Natuurprofiel

Profiel Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

Verplichte 

vakken

Nederlands

Engels

Geschiedenis

Duits of Spaans

Nederlands

Engels

Wiskunde A of B

Economie

Geschiedenis

Nederlands

Engels

Wiskunde A of B

Biologie

Scheikunde

Nederlands

Engels

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Kies 1 maatschappijvak en 

1 cultuurvak

Kies 1 profielkeuzevak Kies 1 profielkeuzevak Kies 1 profielkeuzevak

Profielkeuzevak Maatschappijvakken:

Aardrijkskunde 

Economie 

Maatschappij-

wetenschappen

Cultuurvakken:

Duits 

Spaans

Kunst

Aardrijkskunde

Maatschappij-

wetenschappen

Duits

Spaans

Aardrijkskunde

Natuurkunde

Biologie

1 keuzevak in het vrije 

deel

Kan in principe ieder vak zijn dat op SH wordt aangeboden (altijd in overleg)



Profielen VWO 
8 CE-vakken + 3 SE-vakken (Maatschappijleer, CKV en LO)

Je kiest een van de 4 profielen die hieronder vermeld staan 
Overzicht CE-vakken Maatschappijprofiel Natuurprofiel

Profiel Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

Verplichte vakken Nederlands

Engels

Geschiedenis

Wiskunde C of A of B

Nederlands

Engels

Wiskunde A of B

Economie

Geschiedenis

Nederlands

Engels

Wiskunde A of B

Biologie

Scheikunde

Nederlands

Engels

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Kies 1 maatschappijvak en 1 

cultuurvak

Kies 1 profielkeuzevak Kies 1 profielkeuzevak Kies 1 profielkeuzevak

Profielkeuze-

vakken

Maatschappijvakken:

Aardrijkskunde 

Economie 

Maatschappij-

wetenschappen

Cultuurvakken:

Duits 

Spaans

Kunst

Aardrijkskunde

Maatschappij-

wetenschappen

Duits

Spaans

Aardrijkskunde

Natuurkunde

Biologie

2 keuzevakken in het 

vrije deel

Kan in principe ieder vak zijn dat op SH wordt aangeboden (altijd in overleg)



Soorten wiskunde
Wiskunde VMBO-t

● statistiek, meetkunde, algebra (formules, grafieken)

Wiskunde A (havo/vwo)

● statistiek, algebra (formules, grafieken)

● veel contexten

Wiskunde B (havo/vwo)

● goniometrie, meetkunde, algebra (formules, grafieken)

● abstracter, minder contexten

Wiskunde C (alleen vwo)

● statistiek, kunst, algebra light, logica 

Wiskunde D: alleen SE 

● goniometrie, meetkunde, algebra (formules, grafieken)

● alleen in combinatie met wiskunde B



Verschillen

Wiskunde A / C Wiskunde B /D

meer verhalend (contexten) abstracter

antwoorden bij benadering alleen exacte antwoorden 

toegestaan

grafische rekenmachine in 

oplossingsproces

grafische rekenmachine ter oriëntatie

goede voorbereiding voor 

opleidingen in de richting 

gezondheid, economie

goede voorbereiding voor exacte 

studie



Extra mogelijkheden

● vak eerder afronden

● versneld examen doen

● gespreid examen doen

● vak op hoger niveau afronden

● samenwerking met Denise

● andere opties in overleg


