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Voorwoord 

 

 

 

Amsterdam, oktober 2020 

 
 

Beste leerling, ouder(s) en verzorger(s), 

 

 

De derde klas is het laatste jaar dat je alle vakken nog volgt. Na dit jaar ga je je 

profielkeuze maken. Een spannende, soms moeilijke en ook belangrijke keuze. De 

profielkeuze heeft namelijk invloed op het soort en het aantal hbo-opleidingen dat je na 

je eindexamen kunt volgen. In dit boekje vind je alle relevante informatie over het kiezen 

van een juist profiel. Je leest niet alleen welke profielen er zijn, maar ook wat je ermee 

kunt als je je diploma hebt gehaald. 

 

Het kiezen van een profiel en de keuzevakken doe je natuurlijk niet van de ene dag op de 

andere. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Tijdens de mentorlessen houd je je dit 

jaar dan ook veel bezig met de profielkeuze. Je gaat onderzoeken wat bij je past, waar je 

interesses liggen en voor wie dat al weet: er zijn zóveel mogelijkheden waar je nog geen 

idee van hebt! Hopelijk gaat er dit jaar een wereld voor je open en ontdek je allemaal 

nieuwe dingen. 

 

Deze speciale “Profielwijzer 3 HAVO” is bedoeld als een steuntje in de rug om je bij 

jouw keuze te helpen. We hebben geprobeerd om de belangrijkste informatie op een 

duidelijke en overzichtelijke manier op papier te zetten. De gegevens in deze 

profielwijzer hebben betrekking op onze school en kunnen daardoor afwijken van andere 

scholen. 

 

Mochten er vragen zijn, dan kan je terecht bij je mentor of bij mij. Ik ben op maandag, 

woensdag en donderdag op de Moreelsestraat te vinden. Je kan me ook een bericht via 

Teams sturen om een afspraak te maken. 

 

Veel succes en plezier met je profielkeuze! 

 

 
 

Je mentor(en) & Dienke Veenstra, decaan onderbouw 

 

 

Tel.  020 – 6799905 

E-mail: d.veenstra@gerritvdveen.nl  

mailto:d.veenstra@gerritvdveen.nl
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Traject Profielkeuze 
 

 
Via het HAVO stroom je door naar het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). In de Tweede 

Fase word je voorbereid op het HBO. Het HBO is een vierjarige bacheloropleiding en leidt 

op voor hogere en middenkaderfuncties bij bedrijven en organisaties. Door je 

profielkeuze bepaal je de studierichtingen die je straks in het HBO kunt volgen. Zo ziet 

het komende schooljaar eruit als het gaat om de profielkeuze: 

 

 

●    oktober – februari Profielkeuzebegeleiding tijdens de mentorlessen 

•    di 12 januari   Voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders  

•    do 11 februari  Profielkeuzemarkt  

• do 18 februari  Beroepenmarkt 

•    19 februari  Adviezen vakdocenten in magister 

•    1-5 maart   Invoeren definitieve profielkeuze tijdens de mentorles 

• 24 & 25 maart  MOL-gesprekken (over onder andere de profielkeuze) 

•    19-23 april  Profielkeuzeformulier met advies mee naar huis 

•    11 mei Uiterste datum inleveren formulier definitieve profielkeuze 

(dit doe je bij de mentor, zorg voor een handtekening van je 

ouders. Zij moeten het eens zijn met je keuze) 
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Bovenbouw 
 

De vier profielen 

Het onderwijs is ingericht volgens profielen. Een profiel is een groep vakken die samen 

voorbereiden op een aantal vervolgopleidingen in het HBO. 

De leerlingen in 3 HAVO kunnen kiezen uit vier profielen: 

 

• Cultuur en Maatschappij  (C&M)  

• Economie en Maatschappij (E&M) 

• Natuur en Techniek  (N&T) 

• Natuur en Gezondheid  (N&G)  

 

Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij noemen we de Maatschappijstroom. 

Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid noemen we de Natuurstroom.  

Elk van de profielen is opgebouwd uit een drietal onderdelen: 

• een gemeenschappelijk deel 

• een profieldeel 

• een keuzedeel 

 

Het gemeenschappelijke deel 

Het gemeenschappelijke deel van het profiel is het deel van het onderwijsprogramma dat 

voor alle leerlingen gelijk is. Dit is bijna de helft van het totale studieprogramma. In het 

gemeenschappelijke deel zitten twee nieuwe onderdelen: het Profielwerkstuk en 

Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB). 

 

Het profieldeel 

Het profieldeel is eigenlijk hetgeen de leerlingen kiezen. Elk profieldeel bestaat uit een 

aantal met elkaar samenhangende vakken. Het profieldeel van Natuur en Techniek (N&T) 

bevat bijvoorbeeld de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde en het profieldeel 

van Economie en Maatschappij (E&M) bevat Wiskunde A, Economie en Geschiedenis. 

De vakken die in het profieldeel staan, zijn verplicht.  

 

Het keuzedeel  

Het keuzedeel bestaat uit het profielkeuzevak en het vak in de vrije ruimte. Je kiest één 

vak uit het profielkeuzedeel. Voor de DAMU-leerlingen vervalt het vak uit het vrije deel 

en wordt vervangen door de kunstvooropleiding. 

 
 

 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL    50%   

                                                             
 

 

PROFIELDEEL   30% 

 

Cultuur & Maatschappij 

Economie & Maatschappij 

Natuur & Techniek 

Natuur & Gezondheid 

 
 
                                   

KEUZEDEEL   20% 
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       Examen 

 
Hieronder staat aangegeven welke vakken een school- en / of centraal examen hebben: 

 

 

HAVO 
 

 

School  
Examen 

 

Centraal  
Examen 

 

Nederlands 

Engels 

Profielwerkstuk 

Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

Wiskunde A 

Economie 

Geschiedenis 

Frans 

Duits 

Wiskunde B 

Scheikunde 

Natuurkunde 

Biologie 

Aardrijkskunde 

Kunstvak algemeen 

Kunstvak dans/muziek op de vooropleiding 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Vrijstellingen  
 
Het Gerrit van der Veen College heeft al jaren een samenwerkingsverband met drie 

kunstvooropleidingen: 

  

• de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, afdeling Theaterschool (Nationale 

Ballet Academie en Vooropleiding Theaterdans),  

• het Conservatorium van Amsterdam  

• de Dansacademie Lucia Marthas.  

 

De leerlingen van deze opleidingen volgen op het Gerrit van der Veen College hun havo- 

of vwo-opleiding.  

Om zowel de kunstvooropleiding als het havo/vwo met succes te kunnen volgen en te 

voltooien, worden goede rooster- en huiswerkafspraken met genoemde instellingen 

gemaakt en vrijstellingen verleend voor enkele vakken. Deze ontheffingen worden door 

het Ministerie van Onderwijs verleend aan een aantal scholen in Nederland, waaronder 

het Gerrit van der Veen College.  

Bovenbouw 

De mogelijkheden voor dispensatie in de bovenbouw zijn vastgelegd in de Beleidsregel 

DAMU-licentie VO van 2013. Het Gerrit van der Veen College heeft van de overheid 

toestemming gekregen om de Beleidsregel toe te passen. Deze biedt mogelijkheden voor 

vrijstellingen in de drie onderdelen van het profiel: het Gemeenschappelijk Deel, het 

Profieldeel en het Vrije Deel. Leerlingen met het profiel Cultuur en Maatschappij krijgen 

in het havo ca. 440 uur  dispensatie verspreid over twee jaar. Deze vrijkomende uren 

kunnen zij besteden aan de ballet-, dans- of muziekvakopleiding. 

 

Hieronder worden per onderdeel van het profiel de dispensatiemogelijkheden 

genoemd: 

 

1. Gemeenschappelijk Deel:  

Leerlingen van de vooropleiding dans/muziek krijgen voor een aantal vakken van het 

Gemeenschappelijk Deel dispensatie: Lichamelijke opvoeding (LO), Maatschappijleer, 

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en de Kunstmodule. Met andere woorden: 

op het Gerrit van der Veen College volgen deze leerlingen geen LO, Maatschappijleer, 

CKV. 

2. Profieldeel: 

In het profiel Cultuur & Maatschappij volgen de leerlingen van de kunstopleiding in 

het profieldeel het Kunstvak. Dat doen ze niet op school, maar op de kunstopleiding. 

Daar volgen zij het Kunstvak Dans of het Kunstvak Muziek. Het programma van deze 

vakken kan afwijken van het reguliere examenprogramma voor het voortgezet 

onderwijs en wordt ingevuld door de ballet-, dans- of muziekopleiding zelf. De CM-

leerlingen volgen op school wel het Kunstvak Algemeen. 

3. Profielkeuzedeel en Vrije Deel:  

Leerlingen ballet/dans/muziek kiezen in de profielen een keuzevak in het 

profielkeuzedeel. Zij krijgen vrijstelling voor het vak in het vrije deel. In plaats 

van het vak in het vrije deel volgen de leerlingen op de opleiding het vak dans- resp. 

muziekvakonderwijs, dat door de kunstvooropleiding zelf wordt verzorgd. 
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Profielkeuze NT 

 

De geschiktheid voor het profiel NT wordt bepaald door een 7,0 gemiddeld voor de 

vakken wiskunde en natuurkunde samen, op basis van de niet-afgeronde cijfers. 

 

Lesgarantie: 

De DaMu leerlingen worden in de bovenbouw ingepast in het reguliere rooster. Dat 

betekent dat de DaMu leerlingen de meeste lessen volgen met de reguliere leerlingen. 

Echter, wij kunnen niet voor alle profielen een volledige lesgarantie geven.  

1. Voor het C&M profiel: volledige lesgarantie 

Alle lesuren in C&M worden gegarandeerd aangeboden in de bovenbouw. 

2. Voor de profielen N&G , N&T en E&M: 90% lesgarantie 

 

 

 
Regels profielkeuze 

 

 

Bepalend voor de profielkeuze in de tweede fase is het overgangsrapport in klas 3. 

(Voor de bevorderingsregels van klas 3 naar 4 zie de website www.gerritvdveen.nl, 

onderwijs, bevorderingsnormen) 

 

 

1) Indien een leerling bevorderd wordt naar klas 4 en voldoet aan alle regels en 

bepalingen, mag hij/zij het profiel van eigen voorkeur kiezen. 

Let wel: kiest een leerling de vakken wiskunde B, natuurkunde, dan moet het 

gemiddelde voor deze vakken samen een 7.0 zijn, berekend op basis van de niet-

afgeronde cijfers. Als het cijfer lager uitvalt, beslist de overgangsvergadering. 

2) Als een leerling een bespreekgeval is, kan de docentenvergadering beslissen dat 

de leerling bevorderd wordt met een ander profiel dan dat hij of zij gekozen heeft. 

3) Het kan zijn dat een leerling voldoet aan alle bepalingen, bevorderd wordt naar 

klas 4 en de rapportvergadering toch vindt dat de leerling er verstandig aan doet 

om een ander profiel te kiezen. De ouders krijgen in dat geval het advies van de 

rapportvergadering overgebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerritvdveen.nl/
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DAMU HAVO                      PROFIELKEUZEFORMULIER 
 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 
Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer = vrijstelling 

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) = vrijstelling 

Lichamelijke Opvoeding = vrijstelling 

Profielwerkstuk 

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding 

PROFIELDEEL 

O C&M O E&M O N&G O N&T 
Gs Wis A Wis A Wis B 

O Fa of O Du Ec Sk Nat 

Kunstvak Algemeen Gs Bio Sk 

PROFIELKEUZEDEEL 
O Ak O Ak   

O Ec O Fa Ak Bio 

 O Du   

VRIJE DEEL 

 
Vrijstelling vanwege dans/muziek op de kunstvooropleiding 
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     Tips bij het kiezen 

 
(1) Zelfkennis is belangrijk! 

 

 Voordat je een profiel kiest zul je eerst moeten nadenken over jezelf, je  

 belangstelling en je toekomstbeeld. Stel een aantal vragen over jezelf:  

  

• Wie ben ik?  

• Welke vakken vind ik leuk? 

• In welke vakken ben ik goed? 

• Wat doe ik graag in mijn vrije tijd? 

• Wat zou ik later graag willen worden? 

 

      De beste manier om met deze vragen om te gaan is: erover te praten met  

      je ouders, je vrienden, klasgenoten, leraren, je mentor en je decaan! 

 

(2) Wees nieuwsgierig naar alle vakken, alle profielen! 

 

      Kies dus geen profiel omdat een vriend of vriendin dat ook kiest. Kies een 

      profiel omdat je daar talent voor hebt en het aansluit bij je toekomstplannen! 

 

(3) Als je de mogelijkheid wilt openhouden om de overstap naar het vwo te maken 

dan raden we je aan wiskunde en een 2e moderne vreemde taal te kiezen. Op het vwo  

zijn wiskunde en een 2e moderne vreemde taal namelijk verplichte vakken.   

       

 

(4)  Denk alvast na over wat je later wilt worden! 

De keuze van jouw profiel heeft per slot van rekening consequenties voor de 

keuzes die je de komende jaren gaat maken!  
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Cultuur en Maatschappij 

 

C&M hoort bij opleidingen op het gebied van Kunst en Cultuur, Onderwijs, Hulp- 

verlening en Communicatie en Media.  

 

Voorbeelden van beroepen zijn: PR-adviseur, hulpverlener, tekstschrijver, 

hotelmanager, kunstenaar, leraar, docent en onderwijzer.  

 

Voorbeelden van opleidingen zijn: Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA), 

Museologie (Reinwardt Academie), Kunstacademie, Dans, Muziek, Pabo, lerarenopleiding, 

Sociaal maatschappelijk werk, Communicatie, Hogere Hotelschool en de School voor 

Journalistiek. 

 

Kort samengevat: C&M past bij je als je: 

 

• goed bent in talen 

• je goed kunt inleven in anderen 

• sociaal betrokken bent 

• artistiek bent 

• wilt werken in de media 

 

 

Economie en Maatschappij 

 

E&M hoort bij opleidingen op het gebied van Handel (in- en verkoop, im- en export), 

Dienstverlening (bijv. toerisme), Administratie en controle (bijv. accountant), Leiding 

geven (management) en Communicatie. 

 

Voorbeelden van beroepen zijn: ICT’er, Manager van een supermarkt, 

Beleggingsspecialist, Journalist,  Bedrijfsleider, (Bedrijfs-)jurist en Marketingmanager. 

 

Voorbeelden van opleidingen zijn: Hoger Economisch Onderwijs (HEO, vroeger: HEAO): 

Accountancy (AC), Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE), Financial Service 

Management (FSM), Fiscale Economie (FE), enz. Communicatie, HBO Rechten en 

Vrijetijdsmanagement. 

 

Kort samengevat: E&M past bij je als je: 

 

• goed bent met cijfers 

• graag organiseert en leiding geeft 

• zakelijk ingesteld bent 

• graag dingen onderzoekt 

• een ondernemend type bent 
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Natuur en Gezondheid 

 

N&G hoort bij opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg, opleidingen die te 

maken hebben met planten en dieren (landbouw, bos- en natuurbeheer). 

 

Voorbeelden van beroepen zijn: verpleegkundige, fysiotherapeut, sportmanager, diëtist, 

tuinarchitect, milieudeskundige, dierverzorger. 

 

 

Voorbeelden van opleidingen zijn: Verpleegkunde, Fysiotherapie, Mondhygiëne, Voeding 

& Diëtetiek, Dier- en Veehouderij, Biotechnologie, Milieukunde, Diergezondheidszorg, 

Land- en watermanagement, Voedingsmiddelentechnologie. 

 

 

Kort samengevat: N&G past bij je als je: 

 

•  graag mensen helpt en verzorgt 

•  belangstelling hebt voor gezondheidszorg, sport,  planten en dieren 

•  graag dingen onderzoekt 

•  graag problemen oplost 

•  aanleg hebt voor exacte vakken 

 

 

 

Natuur en Techniek 

 

N&T geeft toegang tot technische en exacte opleidingen. In combinatie met biologie geeft 

N&T ook toegang tot opleidingen op het gebied van milieu, gezondheidszorg en 

landbouw. 

 

Voorbeelden van beroepen zijn: technisch ingenieur, computertechnicus, 

milieutechnisch adviseur, ontwerper, planoloog, laborant en piloot. 

 

Voorbeelden van opleidingen zijn: Autotechniek, Aviation, Bio-informatica, Bouwkunde, 

Chemische technologie, Elektrotechniek, Grafimediatechnologie, Milieukunde, Industrieel 

product ontwerpen, Maritiem Officier, Ruimtelijke Ordening.  

 

Kort samengevat: N&T past bij je als je: 

 

• goed bent in rekenen 

• belangstelling hebt voor techniek en milieu 

• graag wilt weten hoe iets in elkaar zit 

• graag dingen onderzoekt 

• aanleg hebt voor exacte vakken 

• aanleg hebt voor ontwerpen en (technisch) tekenen 
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Handige websites 

 
 

 
www.gerritvdveen.nl  

leerlingen > begeleiding > keuzebegeleiding. Hier vind je deze profielwijzer én een lijst 

met alle mogelijke opleidingen en vooropleidingseisen (check ook altijd de site van de 

opleiding voor deze eisen) 

 

www.inholland.nl  

homepage van de Hogeschool Holland en andere fusiepartners 

 

www.hva.nl  

homepage van de Hogeschool van Amsterdam 

 

www.tkmst.nl  

informatie over scholen in Nederland 

 

www.minocw.nl  

informatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

over o.a. de Tweede Fase 

 

www.hbo.startpagina.nl  

veel HBO-links en zeer overzichtelijk 

 

www.rocva.nl  

homepage van het regionale opleidingencentrum van Amsterdam (MBO) 

 

www.carrieretijger.nl  

informatie over beroepen en opleidingen op HBO-niveau 

 

www.kennisnet.nl  

homepage voor het onderwijs 

  

www.studiekeuze123.nl  

website met studiekeuzetest en beroepentest 

 

http://www.gerritvdveen.nl/
http://www.inholland.nl/
http://www.hva.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.minocw.nl/
http://www.hbo.startpagina.nl/
http://www.rocva.nl/
http://www.carrieretijger.nl/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/

