
Profielkeuze-avond 
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Programma

20:00
Inloop vwo-ouders en -leerlingen in aula

20:15
Start voorstelling ouders door Signatuur Onbekend in aula
Mentor gaat met leerlingen naar lokalen 218-219-220

20:45
Mentor neemt leerlingen mee naar aula
Voorlichting decaan in aula door mevrouw Dijkhuizen
Voorlichting wiskunde A-D door mevrouw Klumpers 

21:15
Presentatie posters door leerlingen aan ouders in lokalen

21:25 Ruimte voor individuele vragen van ouders aan mentor in lokalen



Programma 1. Tijdpad profielkeuze (verleden + toekomst)

2. De verschillende profielen 

3. Voorwaarden profielkeuze

4. Voorlichting wiskunde A-D door mevrouw 

Klumpers 

5. Posterpresentaties o.l.v. de mentoren



november 2022



Tijdpad tot vandaag

• Keuzebegeleiding door de mentor en de decaan 

• Theatervoorstelling ‘Later begint nu’

• Studiegeschiktheid- en studie-interessetest (LC-DATA)

• Voorlichting door vakdocenten tijdens de les



LC-DATA: voorbeeld studie-interessetest



Profielkeuzetool Studiekeuze123
C&M E&M N&G N&T



Tijdpad februari tot en met april

• Invullen voorlopige profielkeuze via Zermelo

→ ma 30 januari t/m ma 6 februari, 12.00 uur ‘s middags

• Docenten geven advies over het kiezen van het vak 

→ onverantwoord, twijfel of verantwoord

• Individueel afrondend gesprek met decaan, vlak voor of na de 

voorjaarsvakantie (uiterlijk eind maart) 

→ definitieve profielkeuze!



Tijdpad mei tot juli

• Gesprekken met leerlingen als er problemen zijn ontstaan in 

de profielkeuze

• Eindrapportvergadering

• Leerling gaat over naar 4 vwo met gekozen profiel en vakken 

of er moet gesprek en een aanpassing komen



Keuze maken: 
profielen en 
vakken



De profielkeuze: de vier profielen 

Vier profielen:

– Cultuur en maatschappij (C&M)

• Bijv. talen, creatieve beroepen, geschiedenis, communicatie & media, 
rechten

– Economie en maatschappij (E&M)

• Bijv. bedrijfskunde, sociale geografie, bestuurskunde, rechten

– Natuur en gezondheid (N&G)

• Bijv. (dier)geneeskunde, gezondheidswetenschappen, fysiotherapie, 
aardwetenschappen, rechten

– Natuur en techniek (N&T)

• Bijv. bouwkunde, technische natuurkunde, computer science, rechten



Opbouw profielen

Je doet op het vwo in (minimaal) 8 vakken eindexamen:

1. Gemeenschappelijk deel (verplicht) 

→ Deze vakken heeft iedereen

2. Profieldeel (verplicht) 

→ Deze vakken horen bij je profiel 

3. Vrij deel (verplicht) 

→ Dit vak mag je “vrij” kiezen

4. Extra vak (“negende vak”, vrijwillig en onder voorbehoud)

→ Dit vak mag je “vrij” kiezen



CM + WI A én EC = CM/EM NT + BI = NG/NT

Dit formulier kunt u zo 
meenemen bij de mentor. 



Voorwaarden profielkeuze

Voor de keuze van een vak is een positief advies en tenminste een 6.0 
als eindcijfer nodig.

Extra vak (‘negende vak’)?
Een leerling die gemiddeld een 7.0 staat (kijkend naar de afgeronde 
cijfers) op zijn rapport voor alle vakken voor het jaar daarop, mag een 
extra vak kiezen in de bovenbouw.
→ Let op: een extra vak vereist veel zelfstandigheid en is vaak niet 
helemaal in te roosteren.



Tip

Alle leerlingen hebben de volgende documenten ontvangen:

▶ Profielkeuzeformulier 3 vwo naar 4 vwo

▶ Informatie over de vakken in de bovenbouw

▶ De link naar de tool ‘Van profiel naar studie’ van Studiekeuze123

Onder ‘documenten’ op lyceumypenburg.nl:

▶ De bevorderingsnormen



Wiskunde in de 
vwo bovenbouw

Katja Klumpers (docent wiskunde)

kls@lyceumypenburg.nl

mailto:kls@lyceumypenburg.nl


Welke wiskunde hoort bij welk profiel?

Profiel vak
C&M Wiskunde C (of A)

E&M Wiskunde A (of B)

N&G Wiskunde A of Wiskunde B

N&T Wiskunde B en wiskunde D



Voorbeeldopgave vwo A & C



Voorbeeldopgave vwo A



Voorbeeldopgave vwo C

Op de grond liggen vier zeer zware stenen. Op de ene kant is altijd een dier

getekend en op de andere kant een hemellichaam.

Iemand beweert: “Als aan de ene kant een maan staat, dan staat aan de andere

kant een vis.”



Voorbeeldopgave vwo C

Op de grond liggen vier zeer zware stenen. Op de ene kant is altijd een dier

getekend en op de andere kant een hemellichaam.

Iemand beweert: “Als aan de ene kant een maan staat, dan staat aan de andere

kant een vis.”



Wiskunde A en C

Wiskunde A

• Profielvak E&M en N&G 

• Studielast 540 uur

• Analyse, Statistiek en

Telproblemen

• Algebraïsche vaardigheden en

toepassingen

Wiskunde C

• Profielvak C&M

• Studielast 480 uur

• Statistiek, Telproblemen en

klein beetje Analyse (4 vwo)

• Vorm & ruimte en Logisch

redeneren (5 en 6 vwo)



Voorbeeldopgave vwo B



Voorbeeldopgave vwo B



Voorbeeldopgave vwo B

𝑂𝑝𝑝 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑡 = 42𝜋 ∙
30

360
=
4

3
𝜋

sin 30° =
ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒

5
𝑑𝑢𝑠 ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 = 5 ∙ sin 30° = 2,5

𝑂𝑝𝑝 𝑑𝑟𝑖𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘 =
1

2
∙ 6 ∙ 2,5 = 7,5

O𝐩𝐩𝐞𝐫𝐯𝐥𝐚𝐤𝐭𝐞 = 𝟕, 𝟓 −
𝟒

𝟑
𝝅



Voorbeeldopgaven vwo D



Wiskunde B en D

Wiskunde B

• Profielvak N&G en N&T

• Studielast 600 uur

• Analyse en Meetkunde (2D)

• Algebraïsche vaardigheden, 

redeneren en bewijzen

Wiskunde D

• Profielkeuzevak N&T

• Studielast 440 uur

• Kies je naast wiskunde B

• Nog meer wiskunde

• Probleem oplossen



Welke wiskunde moet ik kiezen?

https://view.publitas.com/noordhoff-voortgezet-onderwijs-

groningen/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-vwo-getal-en-

ruimte/page/1

Google: Noordhoff welke wiskunde moet ik kiezen

https://view.publitas.com/noordhoff-voortgezet-onderwijs-groningen/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-vwo-getal-en-ruimte/page/1
https://view.publitas.com/noordhoff-voortgezet-onderwijs-groningen/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-vwo-getal-en-ruimte/page/1
https://view.publitas.com/noordhoff-voortgezet-onderwijs-groningen/welke-wiskunde-moet-ik-kiezen-vwo-getal-en-ruimte/page/1


Indeling lokalen 

Rebecca Audier (3ga1): lokaal 220

Vera Smit (3a2): lokaal 219

Samuël Sewdien (3a3): lokaal 218

E&M

N&G

C&M

N&T
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