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Profielkeuze klas 3 2022-23



Op weg naar het eindexamen

• Voor elke leerling geldt: Eindexamen in 8 vakken:  

• Nederlands, Engels, een klassieke taal 

• vier vakken binnen het profiel 

• één keuzevak 

• maatschappijleer (klas 5) en profielwerkstuk (klas 5 en 

6)

• Het eindexamencijfer: 50% schoolexamen (PTA) en 

50% Schriftelijk Centraal Examen



Inrichting profielen

• Keuze uit vier profielen: C&M, E&M, N&G, N&T

• Elk profiel bestaat uit:

• gemeenschappelijk deel

• profielvakken en profielkeuzevakken

• vrij deel



Gemeenschappelijk deel

• Verplicht in elk profiel

• In klas 4:
• Nederlands

• Klassieke taal 

• Engels

• LO

• Duits of Frans 

• Geschiedenis



Overzicht profielen

Cultuur en 

Maatschappij

Economie en 

Maatschappij 
Natuur en 

Gezondheid

Natuur en 

Techniek

Profielvakken 

Deze vakken zijn verplicht:
• Geschiedenis
• Wiskunde A, B of C 

(vanaf klas 5)

Profielkeuzevakken

Je kiest één van deze 

vakken:

• Aardrijkskunde of 
economie

Je kiest één van deze 
vakken:
• Tekenen, muziek, 

filosofie, Duits, Frans of 
de tweede klassieke 
taal

Profielvakken 

Deze vakken zijn verplicht:
• Economie
• Geschiedenis
• Wiskunde A of B

Profielkeuzevakken 

Je kiest één van deze 

vakken:

• Aardrijkskunde, Duits of 
Frans

Profielvakken 

Deze vakken zijn verplicht:
• Scheikunde
• Biologie
• Wiskunde A of B

Profielkeuzevakken

Je kiest één van deze 

vakken:

• Aardrijkskunde,
natuurkunde of NLT

Profielvakken 

Deze vakken zijn verplicht:
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Wiskunde B

Profielkeuzevakken

Je kiest één van deze 

vakken:

• Biologie, NLT of 
wiskunde D



Het vrije deel

• Een aanvulling op je profiel

• Je kunt in principe elk vak kiezen, maar…



Beperkingen in je keuze

➢Je kiest tussen wiskunde A en wiskunde B

➢Om wiskunde B te mogen kiezen:

minimaal een 7 op het tweede rapport

bindend advies docent (6,5 -6,9)

➢Om wiskunde D te mogen kiezen, moet je wi B in 

je pakket hebben

➢NLT alleen voor NG en NT profielen



Nieuwe vakken in klas 4

• Filosofie

• Natuur Leven Techniek (NLT)

• Wiskunde D

• Tekenen en Muziek



Welke wiskunde?

• Wi A: toegepaste wiskunde, statistiek, voor 

bijv. psychologie, geneeskunde

• Wi B: differentieren, integreren, goniometrie, 

voor technische opleidingen

• Wi C: logica, perspectief-tekenen, ook 

statistiek

• Wi D: een uitdaging voor wie aan wi B nog 

niet genoeg heeft



Gang van zaken

• Mentorlessen: veel aandacht voor profielkeuze

• In november: voorlichting door decaan

• 14 februari: PROFIELKEUZEDAG 

• 16 februari BEROEPENAVOND

• In februari/maart: voorlichting door vakdocenten: 

• Extra aandacht voor nieuwe vakken NLT, filosofie en 

wiskunde D en het programma in bovenbouw

• In februari: tweede ronde voorlichting door decaan plus 

individuele gesprekken

• 4 april: 10-minutengesprekken

• 29 maart: voorlopige profielkeuze

• 13 april: deadline profielkeuze



Perfecte keuze? 

Interesses van het kind: 

• Wat motiveert jou? Wat drijft jou?

Onze expertise

Altijd mogelijk: vak inhalen na je 

eindexamen!



Info op internet

Alle informatie op:

www.barlaeus.nl

• leerlingen

• decanaat klas 3 en 4

http://www.barlaeus.nl/


Voor vragen of hulp

• kkazimierska@barlaeus.nl

• contact met mentor

mailto:kgraaff@barlaeus.nl



