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INLEIDING

Met dit boekwerkje 'Kiezen is Vakwerk' hopen de docenten van het Beekdallyceum je een extra hulp te
bieden bij de moeilijke keuze waar je dit jaar voor staat: het kiezen van het voor jou meest geschikte
profiel. Belangrijke voorwaarden bij het maken van een keuze zijn natuurlijk dat je weet wat er te kiezen
valt, welke combinaties van vakken er toegestaan zijn, wat die vakken dan precies inhouden, wat voor
vaardigheden en capaciteiten er van je verwacht worden en wat je later met zo'n profiel wel of niet kunt
gaan studeren. Daarover wordt in dit boekje informatie gegeven.
Toch is deze gids maar een klein schakeltje in het hele keuzeproces. Je moet het zien als een
informatiebron bij het nemen van de juiste beslissing. Het is dus van het grootste belang dat je het
uitvoerig bestudeert en erover praat met je medeleerlingen, je ouders, je mentor, de vakdocenten en de
decaan.
In het mentoruur ben je bezig met de methode QOMPAS. Die geeft je inzicht in hoe een keuzeproces
verloopt en welke factoren een rol (kunnen) spelen. Je leert ook om over jezelf na te denken: interesses,
capaciteiten, jouw manier van kiezen, over hoe anderen tegen jou aankijken. Ook maak je een test
waardoor jouw interesses voor opleidingen en beroepen mogelijk nog meer worden verhelderd.
Je hebt inmiddels voorlichting gehad over de invulling van de Tweede Fase op deze school. De
vakdocenten gaan nog informatie in hun lessen geven over hun vak en de nieuwe vakken gaan zich
presenteren in Beekweek 2. Je hebt in Beekweek 1 al een voorlopige profielkeuze gemaakt.
Kortom: je bent al een aardig eind op weg om tot een verantwoorde keuze te komen.
Maar, hoe nu verder? Allereerst ga je aan de slag met dit boekwerk. Je bestudeert het aandachtig en
vraagt extra informatie over bepaalde vakken en vervolgopleidingen aan de docenten. Op basis daarvan
pas je je voorlopige profielkeuze en vakkenkeuze aan.
Mede namens alle vakdocenten wens ik je veel succes toe bij je keuze.
A. Rijsdijk, waarnemend decaan vwo
a.rijsdijk@beekdallyceum.nl
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TIJDPAD

November
Beekweek 1
6-11
Januari
Beekweek 2

Vanaf rapport 2
Jan/feb

Februari
19-2
Vanaf 19-2

Introductie profielkeuze;
opstarten Qompas, daarna in mentorles
Voorlichting Tweede Fase voor ouders door decaan

Vervolg profielkeuze, vakkenvoorlichting nieuwe
vakken door docenten voor leerlingen.
Snuffelstage plus presentatie snuffelstage
Leerlingen vullen hun voorlopige profielkeuze in
Magister in, kunnen dat naar henzelf mailen of
printen en meenemen naar huis.
Vervolg profielkeuze, vakkenvoorlichting nieuwe
vakken door docenten voor leerlingen.
Docenten geven adviezen in magister
2e voorlopige profielkeuze, zelf combineren met
adviezen in magister

1e Voorlopige profielkeuze
op papier

2e Voorlopige profielkeuze
in Magister

Tweede voorlichting Tweede Fase ouders +
voorlichting nieuwe vakken door docenten
Start individuele gesprekken mits nodig, definitieve
profielkeuze

Maart
20-3

Individuele gesprekken mits nodig
Leerlingen vullen hun definitieve profielkeuze in
Magister in. Uitdraai wordt ondertekend door
ouders en weer ingeleverd bij mentor

Definitieve profielkeuze in
Magister

Juli
Overgangsvergaderingen: bindend of advies,
mentor neemt contact op
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ADVIEZEN EN PROFIELKEUZE

Aan alle vakdocenten wordt gevraagd om een advies te geven, ook aan de docenten van de verplichte
vakken. Het totaal geeft aan hoe zwaar het gekozen pakket zal worden.
Dit advies wordt in Magister ingevoerd vanaf rapport 2. In Beekweek 2 maken de leerlingen hun
voorlopige profielkeuze. Deze voert de leerling zelf in Magister in en is ook zichtbaar voor ouders. Samen
met de adviezen is dit een goed instrument om te kijken of het verstandig is om deze vakken/ dit profiel
te kiezen. Toelichting bij de gegeven adviezen kunt u vragen bij de vakdocent. Bij de volgende rapporten
kan de vakdocent het advies eventueel bijstellen.
Bij de advisering wordt gebruik gemaakt van de volgende codes:
A
B
C
D
E
F
G

Een ruime voldoende ligt in de lijn der verwachting
Een voldoende is zeker haalbaar
Waarschijnlijk met veel inzet een voldoende
Waarschijnlijk net geen voldoende
Zo goed als zeker niet hoger dan een vijf
Een diepe onvoldoende ligt in de lijn der verwachting
Een prognose is niet te maken

Daarna kan nog een gesprek met de mentor of decaan (eventueel samen met de ouders) plaatsvinden
om mogelijke laatste twijfels weg te nemen.
LET OP: op 20-3-2019 moet de definitieve profielkeuze bij de decaan bekend zijn.
Bij de overgangsvergadering kan een advies gegeven worden om een vak niet te kiezen. Neem dit advies
serieus want in 4 vwo kan er niet meer van vak worden gewisseld. Er kan ook een bindend advies
gegeven worden, dan kun je niet bevorderd worden met dat vak en moet je een ander vak kiezen.
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PROFIELEN VWO

Gemeenschappelijk Deel

Vak
Nederlands (Netl)
Engels (Entl) of Cambridge English (Cam)
Duits (Dutl) of Frans (Fatl)
Maatschappijleer (Ml)
Culturele Kunstzinnige Vorming (Ckv)
Profielen
Cultuur &
Maatschappij
C&M
Wiskunde A of C WisA
of WisC
Geschiedenis
Ges
Kunstvak
Kubv,Kudr, Kumu of
Kuda*

Mentoraat
Profielwerkstuk (Pws)
Loopbaan Orientatie en Begeleiding (LOB)
Lichamelijke opvoeding (Lo)

Economie &
Maatschappij E&M

Natuur & Gezondheid
N&G

Natuur & Techniek
N&T

Wiskunde A of B
WisA of WisB
Economie
Econ
Geschiedenis
Ges

Wiskunde A of B
WisA of WisB
Scheikunde
Schk
Biologie
Biol

Wiskunde B
WisB
Natuurkunde
Nat
Scheikunde
Schk

* Dans is alleen voor leerlingen van de vooropleiding dans

Profielkeuzevakken
C&M
1
Economie
uit
Aardrijkskunde
2
Q-Filosofie
Vrije ruimte
C&M
Fatl
Dutl
Biol
Econ
Ak
Kudr
Kubv
Kumu

Bsm
Wisa/wisb**
Q-Filosofie
Q-Informatica

E&M
1
Bedrijfs
uit Economie BE
Aardrijkskunde
3
Duits of Frans

E&M
Fatl
Dutl
Biol
BE
Ak
Kudr
Kubv
Kumu
Kuda*
Bsm
Wisa/wisb**
Q-Filosofie
Q-Informatica

* Dans is alleen voor leerlingen van de vooropleiding dans

N&G
1
Aardrijkskunde
uit
Natuurkunde
2

N&T
1
Biologie
uit
Q-Informatica
1

N&G

N&T

Nat
Ges
Econ
Ak
Kudr
Kubv
Kumu
Kuda*
Bsm
Wisa/wisb**
Q-Filosofie
Q-Informatica

Ges
Econ
Ak
Kudr
Kubv
Kumu
Kuda*
Bsm
Wisa/wisb**
Q-Filosofie
Q-Informatica

**alleen mogelijk als extra vak, zie 5
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MAATWERK

5.1
Extra keuzevak (2e vak in de vrije ruimte)
Wij willen talentvolle leerlingen de mogelijkheid bieden een extra (2e) vak in de vrije ruimte te kiezen.
We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dat kan betekenen dat ook als een leerling niet alle
lessen kan volgen hij of zij toch de mogelijkheid krijgt om het vak te kiezen.
Leerlingen die overwegen na de Havo door te stromen naar het vwo kunnen een extra MVT kiezen (Frans
of Duits) om de aansluiting te bevorderen. Deze extra taal wordt ingeroosterd.
De procedure rondom aanvraag extra vak:
•

•
•
•

Bij de definitieve profielkeuze in leerjaar 3 geeft de leerling aan of hij/zij een extra vak in de vrije
ruimte wil gaan volgen. Dit extra vak moet wel behoren tot de mogelijkheden zoals die op het
profielkeuze formulier staan. De decaan/leerling geeft op het profielkeuze formulier duidelijk
aan wat het extra vak is. Dit extra vak wordt niet mee geroosterd.
Dit voorstel wordt bij de overgangsvergadering besproken. De vergadering geeft een bindend
advies of dit extra vak aangevraagd kan gaan worden.
In de eerste schoolweek komt de leerling bij de maatwerk coördinator om de aanvraag van dit
extra vak in gang te zetten. De maatwerk coördinator bekijkt of er plek is bij het vak en of het in
het rooster is in te passen.
Indien de leerling voldoende resultaten haalt in leerjaar 4 en als de vakdocent een positief advies
geeft wordt het gevolgde extra vak automatisch in leerjaar 5 mee geroosterd.

5.2
Q-Highschool
Het extra vak kan ook een vak zijn wat aangeboden wordt via Q-Highschool. Zie bladzijde 30 t/m 34 voor
meer informatie.
5.3
Versnellen
Talentvolle leerlingen kunnen ervoor kiezen om sneller door de lesstof te gaan en al eerder PTA toetsen
te maken en al eerder examen te doen in een vak.
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NEDERLANDS

In de lessen van het vak Nederlands leer je de taal productief en receptief te gebruiken in verschillende
situaties. Productief wil zeggen als spreker en schrijver. Receptief wil zeggen als lezer en luisteraar. Veel
aandacht wordt besteed aan algemene studievaardigheden die je ook bij andere vakken en bij een
vervolgopleiding nodig hebt: informatie verzamelen en verwerken, schrijven voor publiek, het lezen van
studieteksten en andere zakelijke teksten, het opzetten van werkplannen en stappenplannen,
samenvatten. Daarnaast maak je kennis met de Nederlandse literatuur en literatuurgeschiedenis.
Nederlands is een van de verplichte vakken op school. Dat is eigenlijk wel logisch. Je hebt een goede
beheersing van de Nederlandse taal nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij en om je
andere vakken te leren.
In de bovenbouw bestaat het vak Nederlands uit de volgende onderdelen.
1. Leesvaardigheid
Dit is een vervolg op wat je in de onderbouw geleerd hebt, naast gewoon tekstverklaren ga je
analyseren, beoordelen en samenvatten. Ook is er aandacht voor het uitbreiden van je woordenschat.
Deze onderdelen worden gebruikt in het schoolexamen en getoetst op het centraal examen.
2. Mondelinge taalvaardigheid
Spreken en luisteren zijn belangrijke vaardigheden. In de vierde en vijfde klas oefenen we dit in
verschillende vormen van debat. In de vijfde klas havo en de zesde klas vwo presenteer je je
profielwerkstuk aan een publiek. Het spreken in het openbaar (en het je voorbereiden hierop) wordt dus
door alle jaren heen geoefend. Dit zijn steeds onderdelen van het schoolexamen.
3. Schrijfvaardigheid
Een goede tekst schrijven in een keer lukt niemand. Daarom ga je in deze jaren oefenen met het
schrijven, becommentariëren en verbeteren van teksten. Al deze producten verzamel je in een
schrijfdossier. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan spelling en formuleren. Het schoolexamen
wordt afgesloten met een schrijfopdracht op basis van bronnen.
4. Argumentatieve vaardigheden
Zowel bij schrijfvaardigheid, leesvaardigheid als bij de mondelinge taalvaardigheid is het van groot
belang dat je standpunten kunt herkennen en de argumenten die daarbij gebruikt worden. Hoe
redeneert iemand en klopt die redenering?
5. Letterkunde
Je gaat verhalen, romans en gedichten lezen van Nederlandse auteurs uit het heden en verleden. Door
veel te lezen, ontdek je waar jouw persoonlijke voorkeur ligt. Ook de geschiedenis van de literatuur komt
aan bod.
Voor het vak Nederlands moet je veel doen! Het is daarvoor belangrijk dat je je werk goed kunt plannen,
dat je kritisch naar je eigen werk kunt kijken en dat je nadenkt over de wijze waarop je iets doet en leert.

2018 • 2019

KIEZEN IS VAKWERK | 3 VWO

8

7

ENGELS

Engels is een verplicht vak in de bovenbouw.
Na Go for It! In de onderbouw ga je in 4 vwo verder met Stepping Stones voor de bovenbouw. Dit is een
tweede fase methode, waarin alle vaardigheden te weten spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid
aan bod komen. Je hebt er een apart grammatica katern bij als naslagwerk, dat je zelfstandig kunt
raadplegen.
Regelmatig zul je in de klas cito lees- en luistertoetsen maken. Je leert hoe je opstellen, persoonlijke en
zakelijke brieven moet schrijven en oefent je spreekvaardigheid op allerlei manieren, in groepjes of
d.m.v. een presentatie, die je houdt over een bepaald onderwerp.
In de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan de Engelstalige literatuur. Zo lezen we o.a. elk jaar
een aantal boeken, toneelstukken of doen we een literatuurproject.
Het is erg belangrijk om je te realiseren, dat je in de bovenbouw zelfstandig moet kunnen werken. De
docent is er om jou en je werk te begeleiden maar hij/zij neemt het zeker niet van je over! Uitstellen,
afspraken vergeten, je niet goed inzetten tijdens de les etc. zijn woorden, die niet thuis horen in de
tweede fase. De verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces ligt bij jezelf. Als je moeite hebt met de
stof, kun je natuurlijk altijd aan de docent vragen om extra oefenmateriaal of extra uitleg.

8

CAMBRIDGE ENGLISH

Wil je…
•
je verdiepen in de Engelse taal?
•
meer in het Engels lezen, schrijven en praten?
•
meer te weten wilt komen over Engelstalige landen?
•
bovendien een internationaal certificaat wil halen?
Kies dan voor Cambridge English!
In 4 vwo krijg je, in plaats van regulier Engels, twee uur Cambridge English per week, in 5 VWO drie uur n
in 6VWO 4 uur. Tijdens deze uren behandelen we grammatica en vocabulaire, maar in een wat hoger
tempo dan in de reguliere Engelse les. Verder lezen we een roman en verschillende artikelen, schrijven
we essays en kijken tv programma’s en documentaires over gebeurtenissen en kwesties in Engelstalige
landen. Ook gaan we naar een Engelstalige voorstelling.
Alles wat je in de les (en thuis!) doet, is er op gericht om je lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid in
het Engels te vergroten. Tijdens de lessen spreken we daarom alleen maar Engels. Om je Engelse
taalvaardigheid nog meer te vergroten, gaan we in 5 vwo op studiereis naar Groot-Brittannië en logeer je
met klasgenoten in een gastgezin.
Je doet in 6 vwo een Cambridge examen op Advanced of Proficiency niveau, afhankelijk van je
capaciteiten. Al je schriftelijke examenwerk wordt beoordeeld en becijferd in Engeland. Als je slaagt, ben
je de trotse bezitter van een Cambridge English Certificate of English dat internationaal erkend wordt. Je
kunt het certificaat gebruiken als je een opleiding of stage in het buitenland wil doen, of een
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Engelstalige/internationale opleiding in Nederland wil gaan volgen. Vaak hoef je dan geen
toelatingstoets of extra cursus Engels meer te doen.
Wil je meer informatie over de Cambridge examens? Kijk dan op www.britishcouncil.nl.
De feiten op een rijtje:
Toelatingseis
Minimaal het cijfer 7,0 voor Engels op het eindrapport van 3 vwo. Je moet alleen voor Cambridge English
kiezen als je voldoende belangstelling en motivatie hebt en je wilt inzetten om ook zélf je taalvaardigheid
te vergroten!
Studievoorwaarden
Toetsen en handelingsdelen volgens het PTA.
Aan het Cambridge English programma zijn extra kosten verbonden. Deze zullen in de loop van het jaar
bekend worden gemaakt. Hieruit worden onder andere (Engelstalige) toneel- of filmvoorstellingen
betaald. De kosten voor het examen en de reis dienen apart betaald te worden (studiereis: ca. €450,
examengeld: ca. €130).

9

FRANS

Alle vaardigheden worden aangeboden als je het vak Frans kiest. Dat wil zeggen:
•
•
•
•

Gespreksvaardigheid/Spreekvaardigheid
Kijk- en Luistervaardigheid
Schrijfvaardigheid
Leesvaardigheid

Bovendien wordt er ook aandacht besteed aan literatuur.
Grammatica en vocabulaire worden aangeboden ter ondersteuning van alle vaardigheden en worden
ook getoetst.
Zowel in VWO 4 als in VWO 5 en in VWO 6 krijg je 3 lesuren Frans.
Dat betekent ook dat je zowel een SE als een CE krijgt voor dit vak.
Vanaf het schooljaar 2007-2008 is naast Engels een tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans)
verplicht. Dit geldt voor alle vier profielen (CM, EM, NG en NT) in het gemeenschappelijke deel.
Bovendien hebben de leerlingen, met CM of EM als profiel, de mogelijkheid om Duits of Frans ook als
vrije keuzevak te volgen. Deze twee profielen bieden dus de mogelijkheid om beide talen naast Engels te
volgen.
Waarom Frans kiezen?
Natuurlijk omdat het een mooie taal is, maar kun je er ook werkelijk wat mee doen? In de huidige
maatschappij is communicatie een toverwoord. En waar dient een moderne vreemde taal anders voor
dan om te communiceren met mensen. Op allerlei gebied hebben wij te maken met mensen die onze
taal niet spreken en met wie wij willen en moeten communiceren. Jaarlijks verdient Nederland miljarden
aan de handel met de ons omringende landen. Zo zijn België en Frankrijk bijvoorbeeld een van onze
grootste handelspartners met wie wij zeer sterke economische banden hebben. Met name in de
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economische richting liggen dus vele kansen. In werkgebieden zoals transport en logistiek,
communicatie, economie en internationale betrekkingen is de beheersing van meerdere moderne
vreemde talen een groot voordeel. Ook het toerisme biedt goede vooruitzichten: jaarlijks brengen heel
wat Nederlanders hun vakantie door in Frankrijk. En voor wie helemaal gegrepen is door de Franse taal
en cultuur bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om later te kiezen voor een studie in deze taal.

10

DUITS

De Duitsers zijn onze oosterburen. Het is daarom niet vreemd dat de Duitse taal een belangrijke rol
speelt in de Euregio en in de Nederlandse samenleving. Duits hoor je niet alleen in de winkel, op de
markt of op vakantie, Duits speelt ook een belangrijke rol voor de Nederlandse economie: Duitsland is
onze grootste handelspartner. Niet alleen in het beroepsleven ook tijdens je studie zul je vaak te maken
kunnen krijgen met de Duitse taal, omdat veel studieboeken in het Duits zijn geschreven. Daarnaast
heeft Duitsland een rijke cultuur, waar wij allemaal uit kunnen putten.
Duits in de bovenbouw
In de bovenbouw ga je je ontwikkelen in alle vaardigheden. Je leert officiële brieven, e-mails en
artikeltjes te schrijven over uiteenlopende onderwerpen. Je gaat gesprekjes in het Duits voeren en
interviews in het Duits houden. Natuurlijk neemt ook de leesvaardigheid een grote plaats in. Niet alleen
omdat het belangrijk is Duitse teksten goed te leren lezen voor je eindexamen, maar ook om toegang te
krijgen tot de Duitse literatuur- en cultuur. Via multimedia, kranten en magazines bieden wij jou teksten
aan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Met actuele filmpjes en gerichte kijk- en
luisteropdrachten ga jij je luistervaardigheid ontwikkelen. Hierdoor krijg je extra informatie over
Duitsland en de Duitstalige gebieden. Bovendien ga je je kennis meteen toepassen in de praktijk; in 5
vwo gaan we een dagje naar (de kerstmarkt in) Dortmund!
Tot slot
Als toerist, als student, bij je latere werk, of gewoon als privépersoon in Nederland, overal zal je tijdens
en na je vwo-opleiding merken dat je je steeds beter in het Duits kunt redden. Als je bedenkt dat in
Europa niet minder dan 100 miljoen mensen Duits als moedertaal hebben (bijvoorbeeld in Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland) en dat nog veel meer mensen Duits spreken, is dat een prettige wetenschap.

11

MAATSCHAPPIJLEER

In het vierde leerjaar krijg je maatschappijleer. Het is een verplicht vak, dat je afsluit met een
schoolexamen.
We leven met elkaar samen hier in Nederland en iedereen heeft rechten en plichten in deze
samenleving. Wat moet je weten om goed te kunnen (samen)leven in onze maatschappij? Wat vind jij
van de maatschappelijke problemen in onze huidige samenleving?
Maatschappijleer is geen vak waar het alleen gaat om het aanleren van nieuwe kennis. Het vak houdt
zich bezig met de huidige samenleving en kijkt hoe deze samenleving zich in de loop der tijd heeft
ontwikkeld en zich nog steeds aan het ontwikkelen is. We gaan in de lessen in op vier karakteristieken
van de Nederlandse samenleving te weten:
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•
•
•
•

Rechtsstaat
Parlementaire democratie
Verzorgingsstaat
Pluriforme samenleving.

Je gaat ook aan de slag met het analyseren van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast speelt het
vormen van je eigen mening over allerlei maatschappelijke vraagstukken een rol tijdens de lessen
maatschappijleer.
Om de basiskennis en de vaardigheden goed te oefenen werken we met actuele voorbeelden. Het lezen
van een krant, nieuwssites of het volgen van een journaal helpen je erbij om het vak goed te begrijpen.

12

LICHAMELIJKE OPVOEDING

LO is een verplicht vak en hieronder kun je lezen wat het inhoudt. In LO gaan we uit van vijf
deelgebieden, domeinen genoemd. Het gaat niet alleen meer om bewegingsvaardigheden, het gaat ook
om het opdoen van kennis en het leren van andere vaardigheden. De vijf domeinen:
•
•
•
•
•

Eigen bewegingsvaardigheid
Bewegen, dit bestaat uit spel en keuzeonderdelen.
Bewegen & regelen, vaardigheden als observeren, hulpverlenen en leidinggeven.
Bewegen & gezondheid, kennis wat betreft EHBO, uithoudingsvermogen, hartslag metingen etc.
Bewegen & samenleving, uiteenzetting over de plaats van sport in de vrije tijd.

LO sluit je af met een schoolexamen. Dit bestaat uit praktische onderdelen, die minimaal met een
voldoende afgesloten moeten worden.

13

CULTURELE & KUNSTZINNIGE VORMING

CKV is een verplicht vak voor alle leerlingen van havo en vwo. Welk profiel je ook kiest, CKV maakt er
vast onderdeel van uit. CKV staat voor: Culturele en kunstzinnige Vorming. Verschillende
kunstdisciplines, waaronder dans, drama, beeldende kunst, architectuur, film, vormgeving en muziek
komen bij CKV in één geïntegreerd programma aan de orde. Niet alleen kunst met een grote 'K' komt aan
bod bij CKV, er is ook aandacht voor jouw eigen culturele ervaring en vorming.
CKV is vooral een ervaringsvak
CKV wil je een brede culturele en kunstzinnige bagage aanreiken. Bij CKV word je aan de hand van een
aantal thema's geconfronteerd met culturele uitingen.
Je eigen opgedane ervaringen met betrekking tot kunst en cultuur staan centraal.
Domeinen A. Verkennen B. Verbreden C. Verdiepen, D. Verbinden.
Wat doe je bij CKV?
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Je kiest zelf, in overleg met de docent culturele activiteiten. De kennis van kunst en cultuur krijg je
aangereikt via een aantal te behandelen thema's. Wanneer je deze thema's goed bestudeert, zal je
merken dat je beter toegerust bent voor het verrichten van die culturele activiteiten. Voor CKV stel je
een “Cultureel Zelfportret” samen. In dit dossier doe je verslag over de door jou verrichte culturele
activiteiten, de behandelde thema's en de resultaten van praktisch werken.
Het afsluitende examen bestaat uit meerdere onderdelen:
1. Het Cultureel Zelfportret 1 en 2
2. Onderzoeksopdrachten
3. Grote praktische onderzoeksopdracht met presentatie.
Het cijfer dat je krijgt voor CKV wordt gemiddeld met Maatschappijleer en je profielwerkstuk. Dat
gemiddelde komt op je eindexamenlijst te staan.

14

KUNST ALGEMEEN

Kies je een (of twee) van de kunstvakken (beeldende vorming, drama, muziek of dans) dan krijg je naast
je praktijkgedeelte ook een deel theorie (ter inspiratie en verdieping van je praktijkgedeelte). Dat is elk
jaar 1 uur per week. Dit deel heet Kunst Algemeen.
Kunst Algemeen = algemene theorie: cultuurgeschiedenis - van de beeldende kunst & vormgeving,
muziek, dans en drama. Het vak laat je kennismaken met de belangrijkste periodes uit onze
cultuurgeschiedenis. Je leert verschillende vormen van kunst en cultuur kennen binnen de context van
een bepaalde tijd. Door middel van het kijken naar filmpjes, het luisteren van muziek en het kijken naar
beelden leer je op een afwisselende wijze allerlei uiteenlopende kunstvormen kennen. Zo kijk je met
geheel andere ogen naar de cultuur waarin je nu leeft en sta je meer open voor andere culturen.
Er zijn excursies naar musea die relevant zijn voor de stof die in de klas behandeld is.
We behandelen 4 van de volgende periodes:
Cultuur van de Kerk:
Hoe keken die mensen uit de Middeleeuwen nu eigenlijk tegen kunst aan? En wat voor kunst maakten
zij? En waarom?
Hofcultuur:
Hoogtepunten uit de Renaissance en Barok in Italië (Da Vinci, Michelangelo, Bernini) en Frankrijk
(Lodewijk XIV en Versailles).
Burgerlijke cultuur:
Onze nationale trots (onze Gouden Eeuw) wordt behandeld, met onder meer Rembrandt, Vermeer,
Vondel en Sweelinck.
Romantiek en Realisme:
De 19e eeuw met al zijn verschillende facetten omtrent de kunsten, zoals het Romantisch Ballet, het
Realisme en Impressionisme (met Monet en Van Gogh).
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Moderne Cultuur:
De 1e helft van de 20e eeuw is een tijd vol verschillende kunststromingen. Van Mondriaan tot Dali, van
het Bauhaus tot Mary Wigman…het komt allemaal aan de orde.
Massacultuur:
Allerlei vormen van vermaak en protest uit de 2e helft van de 20e eeuw worden hier behandeld: denk
aan Warhol, The Beatles, Hollywoodfilms, Koons en Tarantino.
Kunst Algemeen wordt in het examenjaar afgesloten met een centraal schriftelijk examen. Dit cijfer telt
voor 50% mee in het cijfer voor Kunst (50% cijfer voor praktijk en 50% cijfer voor theorie).
Mocht je in je profiel voor twee kunstvakken kiezen, dan krijg je voor je tweede kunstvak ook een extra
gedeelte, dat heet Kunst Algemeen 2.
Kunst Algemeen 2 is een aanvulling op Kunst Algemeen. Er worden weer heel andere vaardigheden van
je verwacht, zoals het organiseren van een project voor de onderbouw en het maken van werk naar
aanleiding van een onderzoek naar een deelaspect van een van de periodes van KUA.

15

KUNST - DRAMA

Examen 2019 - 2022
Hieronder staat beschreven wat je kunt verwachten van het vak Kunst Drama. Het vak bestaat uit een
praktijk gedeelte en een theoretisch gedeelte: Kunst Algemeen. Het theoretisch gedeelte is hierin niet
opgenomen. Kunst Algemeen sluit je af met een Centraal Examen, Kunst Drama met een Schoolexamen.
Welke onderdelen worden behandeld?
Praktijk
• Acteren – improvisatietoneel/ teksttoneel
• Regisseren – bestaande toneeltekst
• Theatrale Performers
• Schrijven/ Regisseren – zelf geschreven toneeltekst
• Een toneelstuk herschrijven en deze ook spelen
• Een toneelstuk bedenken/ schrijven/ vormgeven/ spelen
Het vak Kunst- drama geeft de leerling de mogelijkheid zich te ontwikkelen/ specialiseren voor de
verschillende afdelingen binnen het Theateronderwijs:
• Acteur/Performer
• Docent/Regisseur
• Performer
Daarnaast kiezen veel leerlingen het vak Kunst- drama, voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Je zelf
presenteren, zoeken naar creatieve oplossingen (‘out of the box’ denken) en procesmatig werken in
teamverband staan centraal.
Theater vraagt een werkhouding die gekenmerkt wordt door de bereidheid om telkens weer te
investeren in een nieuwe zoektocht naar een resultaat dat niet van tevoren vast staat. Je individuele
prestatie gaat daarbij hand in hand met het vermogen om je in te zetten voor een groter geheel: “de
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voorstelling, het verhaal dat de voorstelling wil overbrengen bij het publiek”. Theater is een manier om
jezelf uit te drukken terwijl je dienstbaar bent aan b.v. de regisseur of je medespeler.

16

KUNST – BEELDENDE VORMGEVING

Kijken, zien, horen en luisteren. Je bewust zijn van het verhaal achter de beelden en het geluid van onze
maatschappij. Bij dit kunstvak leer je je ideeën vormgeven op een procesmatige manier. Hoe zo’n
beeldend proces verloopt leer je door het te doen. Hierbij zijn onderzoek, concentratie, discipline en
reflectie belangrijke aspecten.
Je leert werk van beeldende kunstenaars en vormgevers te analyseren. Daarbij zijn vorm, inhoud en
functie in hun onderlinge samenhang belangrijk.
Je bekijkt en onderzoekt het werk van beeldende kunstenaars die zich met dezelfde probleemstelling
bezig houden als jij in je eigen beeldende werk.
Je leert je eigen beeldende proces kennen en je beeldend werk evalueren.
Om de kunstenaars beter te begrijpen is het belangrijk dat je zelf ook bezig bent met beeldend
vormgeven: tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen en filmen etc.
Bij iedere opdracht is het proces zeker zo belangrijk als het eindproduct. Daarom ga je eerst het
opgegeven thema onderzoeken. Je verzamelt gegevens over de kunstenaars die zich met het opgegeven
thema hebben beziggehouden.
Dan ga je je ideeën beeldend uitwerken en maakt hiervoor een plan, procesverslag 1, waarin je beschrijft
wat je wilt verbeelden. Hierbij doe je onderzoek naar materiaal en technieken om je idee zo goed
mogelijk vorm te geven.
Als het af is presenteer je je werk zó dat het werkproces zichtbaar is. Dit werkproces beschrijf je in
procesverslag 2, waarin je reflecteert op wat er goed en minder goed ging.
In een ateliersfeer en met persoonlijke begeleiding leer je dat bij dit vak. Naast de contact uren
verwachten we dat je tenminste evenveel zelfstudie uren maakt.

17

KUNST – MUZIEK

Kunst Muziek is een praktijkvak met een theoretische component.
Zo staat het in het PTA. Eerst de praktijk en daarna de theorie.
Je leert niet alleen musiceren maar ook hoe je anderen kan laten musiceren.
Het theoretische gedeelte gaat over muziek technische aspecten als harmonieleer, solfège en notatie.
Daarnaast ga je oefenen met het uitvoeren van genoteerde ritmes. De bedoeling van deze theorie is dat
je muziek beter gaat snappen en daardoor een betere muzikant wordt.
Alle theorie behalve muziekgeschiedenis die je krijgt staat in het teken van musiceren. Je leert dus
vaardigheden die je kan gebruiken als muzikant. De opdrachten tijdens de speellessen vormen een
voorbereiding op de eindpresentatie die het belangrijkste onderdeel van het PTA vormt. Je krijgt korte
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opdrachten die je meestal samen moet uitvoeren. Het resultaat van die opdrachten presenteer je ook
dezelfde les aan je klasgenoten. Je leert op die manier om snel te werken.
In de onderbouw krijg je je werk voor muziek af tijdens de lessen op school. In de bovenbouw wordt er
wel meer van je verwacht. Als je dit programma hebt afgesloten moet je in principe het
toelatingsexamen (theorie) voor een beroepsopleiding in de muziek kunnen halen en daar moet je
natuurlijk wel wat voor kunnen. Er wordt veel van je gevraagd dus neem, het advies dat je van je
muziekdocent krijgt in de derde klas, ter harte.
Kunst algemeen is onderdeel van het vak Kunst Muziek en het is dit onderdeel dat je afsluit met een
centraal schriftelijk examen. Kunst Muziek sluit je af met een schoolexamen.
Het belangrijkste praktijkonderdeel is de jaarlijkse presentatie, begin april in de theaterzaal. In de week
na de eindpresentatie speel je hetzelfde programma nog een keer in Café De Kroeg in Arnhem.

18

KUNST - DANS

Aan het einde van het derde jaar kan dit vak gekozen worden uitsluitend door de leerlingen van de
vooropleiding dans ArtEZ. Dit kan alleen als de leerling vanuit ArtEZ aan het einde van het derde jaar een
positief advies heeft gekregen.
Bij een negatief advies verliest de dans leerling zijn DAMU-status en krijgt dan ook geen faciliteiten meer
om dans en onderwijs te kunnen combineren. De vrijstellingen vervallen. De leerling moet dus in het
vierde jaar havo of vwo alle lessen volgen.
Het vak dans kan zonder DAMU-status niet worden gekozen.
Kunst Algemeen sluit je af met een Centraal Examen, VODA met een Schoolexamen.

19

VOOROPLEIDING MUZIEKVAKONDERWIJS

Voor leerlingen die de vooropleiding muziekvakonderwijs (VOMU) volgen zijn er dezelfde eisen,
regelingen en vrijstellingen als bij de vooropleiding dansvakonderwijs (VODA).

20

BEWEGEN SPORT EN MAATSCHAPPIJ

Waarom zou je het vak BSM kiezen?
Als je houdt van sport, beweging en het organiseren van sportieve activiteiten, dan heeft BSM je veel te
bieden. De afwisseling van praktische en theoretische opdrachten, het zelfstandig en in teamverband
werken maakt het vak uitdagend. Het is een actieve en leerzame afwisseling op de profielvakken. BSM
biedt een uitdagend programma met veel diepgang, dat bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling.
Onderwerpen die aan bod komen in het vak zijn bewegen en gezondheid, bewegen en regelen, bewegen
en samenleving en natuurlijk ook zelf beter leren bewegen.

2018 • 2019

KIEZEN IS VAKWERK | 3 VWO

16

Moet je een goede sporter zijn om het keuze-examenvak BSM te kunnen doen?
Er wordt van je verwacht dat je goede progressie maakt op het gebied van praktische vaardigheden. Dat
betekent dat we goede basisvaardigheden verwachten. Maar ook dat je erg geïnteresseerd bent in sport
en bewegen en vooral ook in de achtergronden ervan. Een positief advies van je LO docent is van groot
belang bij het maken van deze keuze.
Wat gaan we doen?
Per periode staan twee tot drie onderwerpen centraal, variërend van spel, atletiek, turnen tot bewegen
op muziek. Naast bewegingsactiviteiten behandelen we ook theorie en praktijk van o.a. lesgeven,
organiseren en trainingsschema´s opstellen. Praktijk en theorie sluiten goed op elkaar aan. Tevens is er
ieder jaar een sportoriëntatie waarbij leerlingen kennismaken met een niet alledaagse sport. We vinden
dat we hiermee een bijzonder gevarieerd en leerzaam programma hebben. Vwo leerlingen voeren in het
laatste jaar ook een zelf gekozen onderzoek uit dat past binnen beweging, sport en maatschappij.
Hoeveel lessen BSM?
Vwo leerlingen hebben een programma met 440 slu. Je krijgt in V4 en V5 drie lesuren waarvan twee
praktijk en een theorie uur. In 6V is er nog een praktijk en een theorie uur. Van vwo-leerlingen wordt
verwacht dat ze meer onderzoeken, analyseren en reflecteren.
Voor welke studie is BSM relevant?
Met BSM als keuzevak in je vrije deel sluit je goed aan bij vervolgopleidingen als de Academie
Lichamelijke Opvoeding (om gymleraar te worden), de pabo, studies waarbij organisatievaardigheden
belangrijk zijn, paramedische studies (zoals fysiotherapie, caesartherapie e.d.) en geüniformeerde
beroepen (politie, defensie of brandweer). Voor leerlingen die naar een universiteit willen liggen de
interesses wellicht meer op wetenschappelijke studies zoals bewegingswetenschappen, gezondheids- en
vrijetijdswetenschappen.
De visie van BSM
Zoals hierboven al is aangegeven is de kern van het BSM programma natuurlijk het bewegen. Waar je bij
LO gewend bent om drie tot vier lessen aan een onderwerp te besteden, zal dat bij BSM zes tot acht
lessen zijn zodat we voldoende diepgang kunnen bereiken. We verwachten daardoor dat je een grotere
bewegingsbekwaamheid krijgt (beter wordt in bewegen), maar ook dat je betere leert regelen,
analyseren, leiding geven en organiseren.

21

GESCHIEDENIS

Geschiedenis de studie van verleden, ”’wie es eigentlich gewesen ist", maar ook een studie die relevant
is voor onze hedendaagse samenleving. Kijk goed om je heen, lees het nieuws, de wereld is altijd in
beweging. Oorlogen, revoluties en hongersnood zijn niet alleen verschijnselen uit het verleden. Zij
domineren jammer genoeg nog steeds onze aardbol. Als jij voor het vak geschiedenis kiest, kies je voor
een vak waarbij historie en actualiteit samensmelten. Waarbij je niet alleen terugblikt op het verleden,
maar ook kijkt naar de hedendaagse samenleving.
Een vak waarbij je leert hoe onze huidige samenleving tot stand is gekomen bijvoorbeeld:
Waarom is Nederland een democratie en heel veel landen in de wereld niet? Wanneer en hoe is het
huidige Nederland ontstaan? Wat is eigenlijk mijn eigen geschiedenis?
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Bij het vak geschiedenis ontwikkel je een onderzoekende kritische houding t.a.v. deze actualiteit met
verworven kennis uit het verleden. Kortom, geschiedenis is interessant, omdat elke dag geschiedenis
wordt geschreven.
In de bovenbouw wordt in de lessen geschiedenis gebruikt gemaakt van de methode Memo. Wij
behandelen de geschiedenis van nul tot nu, niet opnieuw…maar anders! Aan de hand van
negenenveertig kenmerkende aspecten behandelen wij de West-Europese geschiedenis. We gaan ons
meer verdiepen in de tien tijdvakken. Aan de hand van gebeurtenissen, ontwikkelingen, verschijnselen
en belangrijke personen wordt de geschiedenis in de bovenbouw behandeld. Een ander aspect van
geschiedenis in de bovenbouw is dat vakverdieping wordt aangeboden aan de hand van thema’s
bijvoorbeeld de geschiedenis van parlementaire democratie en rechtsstaat. Naast de vakverdieping leer
je ook een aantal historische vaardigheden. Deze historische vaardigheden leer je om historisch te
kunnen beredeneren.
De toetsing in de bovenbouw is anders dan in de onderbouw. Je krijgt alleen nog maar toetsen in de
beekweken of middels een praktische opdracht.
Wij, de vaksectie geschiedenis, willen jullie graag mee op reis nemen door de historie!

22

AARDRIJKSKUNDE; een wereldvak

Waar gaat aardrijkskunde over?
Bij aardrijkskunde probeer je steeds beter te begrijpen wat er in de wereld om je heen gebeurt. We zien
nog steeds arme landen en gebieden in de wereld, waarom is dit eigenlijk? Je belt met de klantenservice
van je webwinkel en krijgt een Engels sprekende Indiër aan de telefoon…. De shampoo waar je je haren
mee wast, bevat misschien wel palmolie waarvoor mensen in Indonesië een stuk regenwoud hebben
gekapt…. We zien vulkanen uitbarsten en aardbevingen met gemak hele steden in puin leggen. Wat is er
aan de hand met de aardbol? Dat het klimaat verandert staat vast. Hoe dit kan, en of het erg is zoeken
we uit bij aardrijkskunde!
Bij aardrijkskunde gaat het om natuurlijke zaken en om dingen die met de mens te maken hebben. Kort
gezegd kijken we bij fysische geografie naar hoe de aarde werkt, bij sociale geografie hoe de mens met
elkaar en de wereldbol omgaat.
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Wat heb je er aan?
Doordat je bij aardrijkskunde veel bezig bent met vragen stellen en vaardigheden leert om deze vragen
te beantwoorden wordt je vanzelf een stukje nieuwsgieriger en kritischer. Je leert hoe je onderwerpen
moet uitpluizen en je vragen kunt beantwoorden, oftewel: processen en situaties op de wereld te
onderzoeken. Al met al begrijp je beter wat er om je heen aan de hand is. Voor veel vervolgopleidingen
en in de rest van je leven zijn dit belangrijke vaardigheden en kennis.
Wanneer je de wereld een beetje beter door hebt, nieuwsgierig blijft en de juiste vragen stelt ligt de
wereld voor je open!
Wat gaan we doen?
Naast theorielessen worden excursies en onderzoeken georganiseerd, soms samen met andere vakken.
Niet alleen in de buurt van Arnhem maar ook in het Ruhrgebied of Rotterdam.
Aardrijkskunde kan voor jou een vak zijn waardoor je jezelf steeds duidelijker als een wereldburger leert
kennen. Veel van wat je in de onderbouw leerde gebruik je in de bovenbouw om nieuwe gebieden te
onderzoeken, zoals het Middellandse Zeegebied, de Verenigde Staten, India, Kenia en Zuid-Amerika.
Het programma van aardrijkskunde is ingedeeld in ‘domeinen’.
Alle domeinen vormen (deels) onderdeel van het examenprogramma Aardrijkskunde. Je start bij
aardrijkskunde in de 4e dus al met een stuk van je eindexamen! Eerst zijn dat kleine stukken leerstof,
vervolgens worden de stukken leerstof groter en uitgebreider, totdat je bij het Centraal Examen in Vwo 6
alles bij elkaar leert en begrijpt wat de verschillende onderdelen met elkaar te maken hebben.
Er zijn 5 domeinen:
•

De geografische vaardigheden zoals werkwijzen (kaartlezen en interpreteren) en onderzoek in
eigen regio, buurtonderzoek en leefomgeving verder ICT (Informatie en Computer Technologie)
gebruik in aardrijkskunde: geografische informatie systemen (GIS) en remote sensing, gebruik
van statistische data (CBS)

•

De wereld, bijvoorbeeld verschillen tussen arm en rijk. We noemen dit de sociale aardrijkskunde.

•

De aarde, bijvoorbeeld de problemen als gevolg van het ‘broeikaseffect’, kenmerken van
landschappen, veranderingen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer, zoektochten naar
nieuwe vormen van energie, milieuproblematiek. We noemen dit ook wel de fysische
aardrijkskunde.

•

Een specifiek gebied, zoals Zuid-Amerika, de VS en het Middellandse zeegebied.

•

Actuele ruimtelijke vraagstukken in de leefomgeving, bijvoorbeeld problematiek van
overstromingen en wateroverlast in Nederland of de voor- en nadelen van modekwartier in
Arnhem.

Op havo en vwo is Aardrijkskunde vanaf 2007 een keuzevak in de profielen Economie en Maatschappij
(E&M), Natuur en Gezondheid(N&G) en Cultuur en Maatschappij (C&M). Dit leidt vaak tot een
aardrijkskundeklas van leerlingen met veel verschillende interesses, kennis en vaardigheden. Voor het
vak aardrijkskunde is dat juist enorm waardevol. Jouw inbreng als leerling wordt gewaardeerd. Misschien
ga je uiteindelijk wel een bepaalde vorm van Aardrijkskunde (dat heet dan geografie) studeren!
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ECONOMIE

Je hebt dit jaar in de 3e klas voor het eerst met Economie kennis gemaakt. Misschien heb je nu een klein
beetje idee van wat dit vak betekent. Echter in de bovenbouw krijg je meer en beter inzicht wat het vak
inhoudt.
Het lesmateriaal verandert. In de bovenbouw moet je meer zelfstandig gaan werken en dat geldt ook
voor Economie. Je krijgt niet meer huiswerk op zoals in de onderbouw. Bij Economie wordt met
studieplanners gewerkt. Daar staat de stof voor meerdere weken genoteerd. Voor de een is dat
makkelijk en voor de ander dat moeilijk. Maar wanneer je bereid bent de stof van begin af aan goed bij
te houden, moet het toch wel lukken. Er wordt veel gelezen. Niet alleen boeken maar ook
krantenartikelen. Op deze manier worden de economische ontwikkelingen op de voet gevolgd. Je moet
leren economische problemen in woorden uit te leggen.
Wat kun je met economie?
Dit vak is voor weinig opleidingen echt verplicht, maar wel voor elke opleiding van belang. Er bestaan
bijna geen opleidingen waar niet het vak economie op het lesrooster staat. Meestal wordt dan in drie
maanden de leerstof herhaald die de leerlingen voor het vwo examen moeten kennen. Daarna wordt de
stof uitgebreid. Wanneer je dan geen economie in je profiel hebt gehad, zul je heel erg je best moeten
doen om het bij te houden.
Zie je een mogelijkheid om dit vak in je profiel op te nemen, dan moet je dat altijd doen! Economie is van
belang om de maatschappij beter te leren kennen. Wanneer je een economische opleiding wil volgen is
het verstandig om in het profiel economie en maatschappij alle twee de economische vakken te volgen.
Wat doe je bij economie?
Iedereen komt in zijn leven op de een of andere manier in aanraking met de economie. Het begint al heel
vroeg. Op het moment dat je geld hebt zul je merken dat je altijd meer wil kopen dan kan. Je hebt naar je
gevoel te weinig geld. Je moet dus keuzes maken.
Een van de dingen waar de Economie zich mee bezig houdt, is hoe en op welke manier er gekozen kan
worden. En welke mogelijke gevolgen de keuzes hebben.
Er zijn nog andere economische onderwerpen. Om enkele voorbeelden te noemen. Je gaat studeren
daarvoor krijg je een studiebeurs. Waar komt dat geld vandaan? Of je gaat werken, een huis huren c.q.
kopen.
Kortom in het vak economie komen een groot aantal onderwerpen aan de orde die gaan over wat je wilt
en wat je jezelf kunt veroorloven (heb je genoeg geld?). Je leert de beste oplossingen te zoeken voor dit
probleem. Deze oplossingen mag je bij economie met woorden uitleggen. Soms moet je de oplossingen
berekenen.
Economie moet je niet onderschatten. Er komen veel nieuwe begrippen en definities aan de orde. De
gevraagde verbanden zijn niet altijd eenvoudig. Het is een vak dat je goed moet bijhouden. Wanneer je
dat niet doet, dan ben je binnen de kortste tijd de draad kwijt. Gelukkig heb je leraren die dit in de gaten
houden. Het is een boeiend vak, waarbij je veel informatie krijgt over de rol van het geld in de
samenleving.
Wanneer je economie kiest is het niet per se nodig wiskunde te hebben. Ook leerlingen zonder wiskunde
kunnen een voldoende voor economie halen.
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BEDRIJFSECONOMIE, ONDERNEMERSCHAP EN FINANCIËLE
ZELFREDZAAMHEID

Wat kun je er mee?
Veel leerlingen zullen via het hoger beroepsonderwijs of de universiteit in een leidinggevende positie
terecht komen. Je moet dan kunnen plannen, organiseren en leiding geven. Op dit moment leren veel
leerlingen dit door vallen en opstaan. Jammer genoeg zijn de meeste fouten en blunders dan al gemaakt.
Vandaar dat de regering het beter vindt dat je al op jonge leeftijd hier op wordt voorbereid. Zo is het
nieuwe vak Bedrijfseconomie op het lesrooster gekomen. Wanneer je later leiding wil geven, adviseren
we je om dit te doen. Nu lijkt het of het vak alleen van belang is voor je beroep. Niets is minder waar. In
de samenleving bestaan ook heel veel verenigingen. Deze worden geleid door vrijwilligers. Je kunt veel
plezier beleven aan het vak Bedrijfseconomie wanneer je lid bent van een vereniging.
Wat doe je bij bedrijfseconomie?
Een jonge econoom die bij een grote onderneming solliciteerde, kreeg de vraag voorgelegd wat het doel
was van het bedrijf. 'Centjes verdienen,' was het antwoord. Hij kreeg mede door dit antwoord een baan
aangeboden. Binnen enkele jaren had hij een hoge functie en was hij succesvol in het opzetten van
nieuwe vestigingen voor het bedrijf. Dagelijks berichten de kranten over ondernemingen die nieuwe
initiatieven nemen om geld te verdienen. Sommige zijn succesvol en maken met ingehouden trots hun
winst over het vorige boekjaar bekend. Andere presteren minder of lijden een zwaar verlies. Zij kondigen
ontslagen aan en beloven tot betere resultaten te komen door ingrijpende reorganisaties.
Voor het bereiken van winst moeten de leiders van het bedrijf plannen maken en beslissingen nemen.
Daarvoor hebben zij informatie nodig. Het vak Bedrijfseconomie probeert je via de ogen van de leiders te
laten zien welke informatie nodig is om succesvol een bedrijf, instelling of vereniging te leiden en welke
beslissingen de directie moet nemen om winst te kunnen maken. Hiervoor is het nodig dat je goed kunt
lezen en rekenen. Je moet steeds weer nieuwe oplossingen bedenken voor praktische problemen.
Meestal doe je dit niet in je eentje maar in groepsverband.
Bij bedrijfseconomie gaat er om dat je die kennis toepast op een bedrijf. Je leert onder andere:
• Hoe een bedrijf geld kan aantrekken.
• Welke manieren een bedrijf gebruikt om de klant over te halen een product te kopen.
• Waarom de productiekosten in werkelijkheid niet altijd kloppen met de berekeningen die je vooraf
gemaakt hebt.
• Hoe een bedrijf informatie weergeeft, verantwoord en vergelijkt en hierop nieuwe besluiten
neemt.
• Hoe de financiële verslaglegging van een vereniging eruit ziet
Op het Beekdal Lyceum brengen we deze belangrijke vaardigheden ook direct in de praktijk. Als
onderdeel van Bedrijfseconomie doe je mee met een managementgame via internet. Met jouw
teamgenoten moet je ervoor zorgen dat jullie (virtuele) bedrijf het beste presteert! Welke beslissingen
moet je nemen voor een succesvol, winstgevend bedrijf?

25

WISKUNDE (A, B, C en D)

Welke wiskunde kies je?
Wiskunde in de profielen in de tweede fase is het vervolg op wiskunde in de onderbouw van het havo en
vwo. In de onderbouw leg je een basis voor de wiskundige kennis en vaardigheden die aangeleerd
moeten worden in de bovenbouw. Aan het eind van de derde klas zijn er echter grote verschillen
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ontstaan tussen leerlingen wat betreft het beheersen van de basiskennis en -vaardigheden van de
wiskunde, het zich vertrouwd voelen in het toepassen van wiskundige technieken en strategieën en de
affiniteit met het vakgebied. Bij de keuze voor welke wiskunde is het ook van belang dat deze aansluit op
een beoogde vervolgopleiding.
Het is dus belangrijk beide zaken (wat kan ik, wat wil ik) goed af te wegen bij je keuze van welke
wiskunde.
Naamgeving wiskundeprogramma's
Er worden vier wiskundeprogramma's op deze school aangeboden:
(Wiskunde D wordt centraal vanuit Quadraam aangeboden):
Wiskunde in het profiel N&T:
Wiskunde in het profiel N&G:
Wiskunde in het profiel E&M:
Wiskunde in het profiel C&M:

Wiskunde B
Wiskunde A of wiskunde B
Wiskunde A (bij vwo: of wiskunde B)
Op havo: geen. In de vrije ruimte kun je wiskunde A kiezen
Op vwo: wiskunde A of wiskunde C

Indien je wiskunde B kiest, mag je ook wiskunde D kiezen in de vrije ruimte.
A, B C en D
In elk van de wiskundeprogramma's maak je kennis met een basis op het gebied van rekenen en
wiskunde. Afhankelijk van het profiel verdiep je je op een aantal gebieden binnen de wiskunde.
Wiskunde A en B worden zowel in het havo als vwo aangeboden. Het wiskunde-C programma wordt
alleen in het vwo aangeboden.
Voor een leerling die echt goed is in wiskunde maakt het natuurlijk niet uit welk profiel hij/zij kiest. Een
leerling die echter problemen heeft met wiskunde, heeft een grotere kans op succes bij de keuze van
wiskunde C (of A).
In de Tweede Fase wordt vaak gebruik gemaakt van een grafische rekenmachine en van allerlei
computerprogramma's voor het vak wiskunde. Ze zullen gebruikt worden om je inzicht en vaardigheden
te vergroten.
De vraag: "Teken de grafiek van...", zal niet meer zo vaak gesteld worden. In plaats van dit soort vragen
komen meer vragen die een beroep doen op je wiskundige inzicht, b.v. verklaar waarom die grafiek
stijgt, waarom is deze formule onjuist?, benader het antwoord op twee decimalen van de vergelijking...,
laat zien dat dit antwoord goed is... enz.
Dit soort vragen stellen hoge eisen aan inzicht en inzet. Je moet echt bereid zijn om je te verdiepen in
allerlei uiteenlopende problemen en situaties, die soms heel concreet en soms weer heel abstract
kunnen zijn.
De Tweede Fase heeft voor het vak wiskunde de volgende doelen:
• Je moet ontdekken hoe je wiskunde leert
• Je moet ontdekken dat je wiskunde opbouwt (als een huisje)
• Je moet een kritische houding ontwikkelingen
• Je moet kunnen samenwerken met anderen
Niet voor niets staat er aan het begin van elk doel het woordje ‘je’.
Jij als leerling staat centraal, jij bepaalt voor een groot deel je succes, jij bent zelf verantwoordelijk voor
je houding tegenover het vak wiskunde.
Wij, als leraren wiskunde, zullen er alles aan doen om je bij je activiteiten te begeleiden en steunen.
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Wiskunde A
Statistiek en toegepaste (discrete) analyse vormen de kern van dit programma. Er is aandacht voor een
grote variëteit aan toepassingsgerichte, maatschappelijke en empirische contexten. Het ontwikkelen van
wiskundige concepten staat voorop. Tegelijkertijd wordt duidelijk in welke verschillende contexten deze
concepten toegepast kunnen worden. Ook is er veel aandacht voor de ontwikkeling van wiskundige
rekenvaardigheden, bijvoorbeeld cijferrekenen, hoofdrekenen, werken met verhoudingen, maten en
eenheden. Het programma sluit aan bij de eisen die de vervolgopleidingen stellen, te weten de woopleidingen op het gebied van de gezondheidswetenschappen, de gedrags- en maatschappijwetenschappen, de economische wetenschappen en de bedrijfswetenschappen, en de hbo-opleidingen
op het gebied van gedrag en maatschappij, gezondheidszorg, economie en onderwijs
Wiskunde B
Dit wiskundeprogramma bereidt voor op opleidingen op het gebied van de diverse
natuurwetenschappen en technische wetenschappen, de informatica en de wiskunde zelf. Het
programma is ook interessant als je geïnteresseerd bent in de wiskundige aspecten van de economische
wetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Verder is het programma geschikt voor
leerlingen die geïnteresseerd zijn in abstract redeneren. Analyse vormt de kern van de leerstof.
Daarnaast moet dit programma je een beeld geven van de talrijke verschillende interessante gebieden
waarop de wiskunde zich op dit moment ontwikkelt en de intellectuele uitdagingen binnen de wiskunde
zelf. De nadruk ligt op het ontwikkelen van inzicht in de concepten en de wiskundige technieken en
vaardigheden.
Tevens is er veel aandacht voor het hanteren van algoritmen en formules, die 'met inzicht' gehanteerd
moeten kunnen worden. Belangrijk is ook dat je vertrouwd raakt met het begrip van een wiskundig
bewijs. De contexten die in dit programma aan bod komen, zijn afkomstig uit de bètavakken (Na, Sk en
Bi) en meer specifiek uit de wiskunde zelf.
Wiskunde C
Een programma dat aansluit bij de eisen van diverse vervolgopleidingen in de geesteswetenschappen en
ook in de rechtsgeleerdheid. Dit programma wordt alleen in het vwo aangeboden. In het programma is
veel aandacht voor basiskennis op het gebied van rekenen, tabellen, grafieken, eenvoudige functies en
wiskundige rekenvaardigheden, bijvoorbeeld cijferrekenen, hoofdrekenen, werken met verhoudingen,
maten en eenheden. Daarnaast ligt het accent op wiskundige redeneerwijzen (deducties, logica), op
abstracties en symbolen in tal van toepassingsgebieden. Maatschappelijke contexten staan voorop en
daarnaast komen culturele, historische, kunstzinnige en maatschappelijke elementen van de wiskunde
aan bod. Elementen uit de statistiek, kansberekening, grafen en matrices komen ook aan bod. Dit
programma vormt het fundament voor de wiskundige gecijferdheid die voor iedereen van belang is.
Profielkeuzevak wiskunde D
Wiskunde D wordt centraal vanuit Quadraam aangeboden. Hierbij een korte toelichting op dit vak:
De inhoud van het profielkeuzevak wiskunde D bestaat uit onderwerpen uit de meetkunde, discrete
wiskunde, en onderwerpen uit wiskunde A en wiskunde C, die niet in het verplichte profielvak wiskunde
B voorkomen.
Wiskunde D is een schoolexamenvak, wat betekent dat je er geen examen in hoeft te doen. Het is iets
extra’s, een verdieping én verbreding op het vak wiskunde B. Kijk ook op q-highschool.nl/wiskunde-d
voor extra informatie.
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REKENEN

Het rekenexamen is voor alle leerlingen een verplicht onderdeel voor het Centraal Examen. Het centraal
examen kent twee varianten binnen het 3F niveau:
•
•

De gewone rekentoets waarbij de rekenmachine bij ongeveer een kwart van de opdrachten
niet gebruikt mag worden
De aangepaste rekentoets.

Bij de aangepaste toets mogen de leerlingen bij alle opdrachten een rekenmachine gebruiken en er is
vanuit de overheid een ondersteunende rekenkaart ontwikkeld waar de leerlingen mee mogen werken.
Leerlingen komen in aanmerking voor de aangepaste rekentoets indien:
•
•

De leerling rekenzwak blijkt te zijn, en uitvalt op rekentoets,
De leerling en de school zich aantoonbaar inspannen om de achterstand weg te werken.

LET OP: de aangepaste rekentoets komt als aantekening op je diploma te staan. Dit heeft mogelijk
gevolgen voor het kiezen van vervolgstudies. Dit geldt voor alle examens vanaf schooljaar 2015-2016.
De school bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor deze aangepaste rekentoets. Rekenen is
een onderdeel van verschillende vakken en hiermee worden de leerlingen voldoende voorbereid op de
rekentoets.
Het rekenexamen is meer dan alleen maar +, -, x-en: gebruiken. Het is vooral belangrijk om de vragen
goed te lezen. Tot slot moet je ook goed kijken of jouw antwoord bij de vraag past. Moet je afronden,
het antwoord in duizendtallen geven of moet je nog omrekenen van centimeters naar meters.
Bij de rekenexamens wordt steeds gesproken van 2F of 3F. De F-staat voor functioneel rekenen in
allerdag. Dit komt ook tot uitdrukking bij het centraal examen. Binnen het examen is 30% context loze
opdrachten (kale rekensommen). De rest van de opdrachten zijn context rijke opdrachten. Bij de
rekenlessen komen de vier verschillende domeinen aan bod. De domeinen zijn getallen, verhoudingen,
verbanden en meten & meetkunde.

27

NATUURKUNDE

Natuurkunde behoort, net zoals biologie en scheikunde, tot de natuurwetenschappelijke vakken. De
natuurwetenschap bestudeert allerlei onderwerpen die te maken hebben met de tastbare en meetbare
wereld om ons heen. In het verleden bestudeerde men ‘de natuur’ als één geheel. De kennis werd na
verloop van tijd echter zo omvangrijk dat het voor één persoon onmogelijk werd om ‘alles’ te bestuderen
en te weten. Er kwam behoefte aan specialisatie. Zo kwam men tot natuurkunde, scheikunde,
sterrenkunde, biologie, de medische wetenschap, enz.
Op school lijkt het of deze wereld omgedraaid is. Je komt de vakken natuurkunde, scheikunde en
biologie tegen en op een gegeven moment merk je dat de grenzen tussen deze gebieden vaag zijn en
soms zelfs wat kunstmatig. Zo hebben scheikundige wetten vaak een natuurkundige achtergrond. Bij het
onderzoek naar de samenstelling van sterren komt veel natuurkunde en scheikunde te pas. Bij medisch
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onderzoek speelt de biologie een grote rol, maar ook de scheikunde en de natuurkunde. Juist de
grensvlakken tussen de historisch gegroeide specialismen leveren tegenwoordig veel interessante
wetenschapsgebieden op. Denk daarbij aan de nanotechnologie, de moleculaire biologie, de astrofysica,
biofysica enz.
Bij natuurwetenschappelijk onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van meetinstrumenten waarin
natuurkundige verschijnselen toegepast worden. Een eenvoudig voorbeeld is de koortsthermometer. De
ouderwetse thermometer maakt gebruik van het uitzetten van een vloeistof door temperatuurstijging,
terwijl er nu ook thermometers zijn met een temperatuurgevoelige weerstand. Ook de werking van
allerlei soorten medische apparatuur, zoals een röntgenapparaat en een MRI-apparaat, berust op
natuurkundige verschijnselen. Denk hierbij niet alleen aan de apparatuur zelf, maar ook aan de
elektronica die nodig is om de gegevens te analyseren en de apparatuur om de waarnemingen weer te
geven. Computers en communicatieapparatuur, zoals een tv of een mobieltje, zijn niet meer weg te
denken uit onze maatschappij. De werking van deze apparaten berust op de technische toepassing van
natuurkundige verschijnselen.
Net zoals binnen alle andere natuurwetenschappelijke vakken, zijn binnen de natuurkunde zelf ook
allerlei specialisaties ontstaan. Voor de natuurkunde zijn dat onder andere mechanica, optica,
elektriciteit, warmteleer, atoomfysica en kernfysica. Ook hier zijn de grenzen niet scherp te trekken. Wil
je onderzoeken wat elektriciteit echt is, dan kom je in het gebied van de atoomfysica terecht. Hetzelfde
geldt voor licht. Je kunt bijvoorbeeld de loop van lichtstralen door verschillende stoffen bestuderen. Je
kunt dan begrijpen hoe een verrekijker werkt. Als je het ontstaan van licht en van de verschillende
kleuren van licht wilt begrijpen, dan moet je eerst meer weten van atoomfysica. Ondanks alle verschillen
hebben natuurwetenschappelijke vakken één ding gemeen. Beweringen moeten bewezen worden door
een proef. De natuur is de werkelijkheid en de onderzoeker probeert die werkelijkheid te ontdekken, te
begrijpen en te beschrijven. Er is daarom een sterke wisselwerking tussen theorie en experiment.
Binnen het vak natuurkunde kunnen we globaal twee stromingen onderscheiden.
De ene stroming is het doen van onderzoek. Hiermee vergroten we onze wetenschappelijke kennis en
kunnen we de natuurwetenschappelijke wereld om ons heen beter begrijpen.
De andere stroming is het gebruik maken van deze kennis. De kennis wordt toegepast en leidt tot
nieuwe technieken, producten, gebruiksvoorwerpen, meetapparatuur, enz.
Het doen van goed natuurkundig onderzoek vereist veel vaardigheden.
Je moet bijvoorbeeld goed onder woorden kunnen brengen wat je precies wilt onderzoeken, je moet
zo’n onderzoek goed kunnen opbouwen, je moet goede metingen kunnen verrichten, je moet je
waarnemingen vast kunnen leggen, je moet die waarnemingen kunnen sorteren en verwerken, je moet
zorgen voor een goede verslaglegging, enz. Bij het verwerken van de waarnemingen en het leggen van
verbanden tussen onderzochte grootheden speelt de rekenkunde en de wiskunde een grote rol!
Een van de doelstellingen van de natuurkunde is het beschrijven van natuurkundige verschijnselen. Dat
‘beschrijven’ gaat in de meeste gevallen verder dan alleen maar het opschrijven van wat je ziet. Daarvoor
zijn zinvolle waarnemingen nodig. Als er uit de waarnemingen een patroon valt te herkennen, dan is er
misschien sprake van een verband tussen grootheden. Voor een goede analyse worden metingen eerst
verzameld in een tabel. Vervolgens kunnen de metingen in een diagram worden weergegeven. Een
grafiek maakt dan het verband tussen grootheden zichtbaar. Uit de vorm van de grafiek is vaak een
wiskundig verband tussen de grootheden te vinden. Dan kan er een verband in formulevorm gegeven
worden.
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat een meting direct aan een computer is gekoppeld (een online
meting). Is de computer voorzien van een passend programma, dan kan de computer een diagram
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leveren of een analyse maken van de meetgegevens.Bij al dit soort bewerkingen moeten we ons
realiseren dat we voortdurend aan het vertalen zijn van de ene communicatietaal naar de andere (en
weer terug). Bij de eerste kennismaking met een probleem of verschijnsel zul je woorden gebruiken, dus
maak je gebruik van de spreektaal of schrijftaal. Bij het oplossen van vraagstukken gebruik je meestal
rekenkunde of wiskunde.
Er spelen dus vier soorten ‘taal’ een belangrijke rol in de natuurkunde: de spreektaal, de
diagrammentaal, de wiskundetaal en de computertaal (programmeertaal).
In de natuurkunde ben je voortdurend bezig met het overschakelen van de ene taal naar de andere taal.
Meetresultaten zullen bijvoorbeeld vaak in de vorm van een diagram gepresenteerd worden. Zo’n
diagram moet je dus goed kunnen ‘lezen’.
De spreektaal (schrijftaal) moet je niet onderschatten. Problemen moeten zorgvuldig en scherp onder
woorden gebracht worden, anders zijn ze niet op te lossen. Ook zal het resultaat van een berekening
weer onder woorden gebracht moeten worden. Pas als je iets goed onder woorden kunt brengen begrijp
je er wat van! Ook zul je merken dat bepaalde woorden een eigen betekenis hebben in de natuurkunde.
De ‘arm’ van een kracht is een precies omschreven begrip, net zo als het ‘moment’ van een kracht.
Die woorden hebben een andere betekenis dan in de gewone spreektaal.
Bij het ‘doen’ van natuurkunde onderscheiden we een wetenschappelijke weg waarin gezocht wordt
naar kennis en verklaringen, en een technische weg waarin gezocht wordt naar toepassingen van de
kennis.
Het doen van natuurkunde vereist een aantal vaardigheden. Behalve typische
experimenteervaardigheden zijn dat ook wiskundige (rekenkundige) vaardigheden en taalvaardigheden.
Of je natuurkunde kiest, hangt af van welk profiel je wilt gaan volgen. In het profiel “Natuur en techniek”
is natuurkunde verplicht, in het profiel “Natuur en gezondheid” is natuurkunde een keuzevak.
Bij het vak natuurkunde zal de nadruk liggen op het inzicht krijgen in de lesstof en het oefenen van
opgaven die over die lesstof gaan. Bij natuurkunde moet je vooral niet “uit je hoofd leren”. Benodigde
gegevens, alsmede formules staan in een zogenaamd tabellenboekje, BINAS genaamd, dat tijdens
toetsen altijd geraadpleegd mag worden.
Bij het vak natuurkunde leer je ordenen. Uit een hoeveelheid aan gegevens haal je de relevante
informatie om een probleem op te kunnen lossen. Dit doe je steeds in drie stappen: de gegevens in de
juiste eenheden opschrijven, de juiste formules erbij bedenken, de berekening uitvoeren.
Wat je uiteindelijk leert is wetenschappelijk na te denken. Dit is: stap voor stap een probleemsituatie
proberen op te lossen.
Kies je voor natuurkunde, dan kies je voor een leuk en afwisselend vak.
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SCHEIKUNDE

Scheikunde, een mooi vak!!
Je zit in de derde klas HAVO of VWO en je moet je profiel kiezen.
Best lastig als je op jonge leeftijd zo'n keuze moet maken. "Kan
ik het wel? Is het wel iets voor mij? Is het niet te moeilijk?" dat
zijn zo de vragen die misschien door je hoofd spelen.
Om te kijken of scheikunde iets voor je is, zou je eens kunnen
nagaan in hoeverre de volgende kenmerken op jou van
toepassing zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent nieuwsgierig van aard en wilt weten hoe dingen werken, vooral hoe 'moeder
natuur' in elkaar zit.
Je verdiept je graag in de details en je geeft niet gauw op.
Je bent redelijk goed in wiskunde en natuurkunde. Laten we zeggen een ruime
voldoende op je overgangsrapport.
Je vindt scheikunde (of NaSk) tot nu toe best wel leuk.
Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren en te ontdekken en bent bereid om je er ook
echt voor in te zetten.
Je vindt het niet vervelend of moeilijk om je bezig te houden met voorwerpen die je in
het 'echt' niet kunt zien, zoals atomen en moleculen.
Je raakt niet meteen overstuur als iets niet zo blijkt te zijn zoals je wel altijd gedacht had.

Als met name de eerste vijf bolletjes bij jou passen, dan heb je een goede kans dat scheikunde iets voor
jou is.
Het vak scheikunde is opgenomen in de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. De
inhoud van het vak is in beide profielen hetzelfde.
Scheikunde is een eindexamen vak. Dit houdt in dat er een centraal examen en een schoolexamen
bestaat.
Het centraal examen zal aandacht schenken aan het toetsen van vaardigheden, informatieverwerking,
beargumenteren van een standpunt, maar ook aan het reproduceren en toepassen van je scheikundige
kennis.
Het schoolexamen bestaat uit een aantal zogenaamde PTA-toetsen, die samen leiden tot een
schoolexamencijfer (SE-cijfer).
Waarom kies je voor een profiel met scheikunde?
Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo school. De meest logische vervolgopleidingen zijn op hbo of
universitair (WO) niveau.
Het vak scheikunde is onmisbaar voor een vervolgstudie/beroep in de gezondheidszorg (HBO/WO). Je
kunt dan denken aan een studie geneeskunde, fysiotherapie of verpleegkunde. Maar ook een
apothekersassistent of drogist kan niet zonder het vak scheikunde.
In de industrie is ook volop vraag naar mensen die een technische opleiding (HBO/WO) hebben genoten.
Afhankelijk van het werkgebied is het vak scheikunde gewenst of vereist. Indien je je toekomst ziet liggen
in de levensmiddelentechnologie of in de milieutechniek, dan is het vak scheikunde onmisbaar.
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Daarnaast bestaat het beroep van chemisch onderzoeker
(HBO/WO). Je moet dan denken aan het werk op een
laboratorium; analist of laborant.
Het werkterrein van een (medisch of biochemisch
georiënteerde) laborant kan bijvoorbeeld de gezondheid
van de mens betreffen. Op een klinisch lab neemt deze
laborant bijvoorbeeld bloed af of ander monstermateriaal
om dit te analyseren.
Verdere voorbeelden zijn het onderzoeken van allerlei
voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld chocolade of de
invloed op het cholesterolgehalte in het lichaam. Ook kan een (chemisch georiënteerde) analist
bijvoorbeeld een bijdrage leveren in het onderzoek en ontwikkeling van onder andere
cosmeticaproducten zoals shampoo en haarkleurmiddelen.
Ook kan een chemisch onderzoeker werkzaam zijn in een wetenschappelijke omgeving als een
universiteit. De werkzaamheden zijn dan vooral wetenschappelijk van aard en vooral gericht op het
verwerven van nieuwe kennis en inzichten.
Tot slot, kan een scheikundige ook werkzaam zijn in het onderwijs.
Zoals je kunt opmaken uit het voorgaande is het vak scheikunde nodig voor een divers aantal
vakgebieden.

29

BIOLOGIE

Biologie is een vak waar iedereen mee te maken heeft, want het gaat over jezelf en over je directe
omgeving. In de eerste en tweede klas van de brugklassen en in de derde klas heb je al kennis gemaakt
met de biologie. De onderwerpen die toen behandeld zijn komen uitgebreider terug in de bovenbouw en
er komen ook nieuwe onderwerpen bij. Biologie is een ‘levend’ vak, want er verschijnen bijna dagelijks
berichten in de krant en op tv over nieuwe ontdekkingen of theorieën op het gebied van de biologie:
bijvoorbeeld over genetische modificatie (veranderingen van DNA), genezing van ziekten, vondsten van
fossielen, milieuproblemen, uitsterven van soorten, broeikaseffect, enzovoort.
In klas 1 en 2 moest je vooral leren wat in het boek staat; de proefwerken bestonden daarom vooral uit
leervragen. In de derde klas werd dat al anders. In de bovenbouw moet je op een andere manier gaan
leren, want er wordt van je verwacht dat je de stof uit het boek ook kunt toepassen met name in
situaties die niet in het boek staan. In de dossiertoetsen vind je daarom weinig letterlijke leervragen en
veel toepassingsvragen en inzichtvragen. Anders is ook dat er bijna geen overhoringen en proefwerken
meer zijn. Er wordt een jaarplanning gemaakt en je krijgt huiswerk, maar het is je eigen
verantwoordelijkheid om het huiswerk te leren of te maken en er voor te zorgen dat je niet alles tot op
het laatst uitstelt. Van leerlingen die biologie kiezen wordt verwacht dat ze nieuwsgierig zijn en
zelfstandig kunnen werken.
Al vanaf de vierde klas werk je aan je examendossier. Je krijgt dossiertoetsen waarvoor je minstens twee
hoofdstukken moet bestuderen. Je krijgt ook practicumtoetsen waarbij vaardigheden worden getoetst.
Je schoolexamencijfer bestaat uit de beoordeling van deze dossiertoetsen en practicumtoetsen. Het
cijfer voor je schoolexamen (SE) en je centraal examen (CE) bepalen je eindcijfer. Beide tellen even
zwaar.
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Q-HIGHSCHOOL: INFORMATICA

Wil je begrijpen waarop de werking van een PC is gebaseerd, wil je mooie websites bouwen, wil je leren
programmeren, wil je WebApps maken voor je mobiel en/of een spannende game leren maken? Dit leer
je allemaal met het vak Informatica.
Leerlingen van Quadraam-scholen die havo of vwo volgen en in het 4e, 5e of 6e leerjaar zitten, kunnen in
schooljaar 2017-2018 kiezen voor Informatica bij de Q-highschool. Het vak is opgebouwd uit modules.
Wanneer je alle modules volgt en de praktijkopdrachten of toetsen maakt, kun je Informatica afsluiten
met een schoolexamen. Het eindexamencijfer van informatica wordt bepaald door alle cijfers van
toetsen en praktijkopdrachten van de laatste twee jaren bij elkaar op te tellen en het gemiddelde
hiervan te nemen. Deze laatste twee jaren vormen het examendossier (PTA). De modules voor vwo4 zijn
dus een voorbereiding op het eindexamen, maar worden niet meegerekend in het examendossier.
In principe ga je ervoor om het gehele curriculum te doorlopen. Maar mocht het onverhoopt niet lukken
om alle modules te volgen en/of met een goed resultaat af te sluiten, dan is het ook mogelijk om reeds
gevolgde modules positief af te sluiten met een certificaat. Zo heb je toch plezier van wat je geleerd hebt
en kun je aan anderen (school, ouders, werkgever, vervolgopleiding) bewijzen dat je informaticakennis in
huis hebt.
Er is weinig verschil tussen het havo- en vwo-programma, vandaar dat leerlingen uit beide schooltypen
de lessen samen volgen. Van een vwo-leerling wordt wel verwacht dat hij/zij meer verdieping aanbrengt
in de praktische opdrachten en bij toetsen moeilijkere vragen kan beantwoorden. Er wordt zo min
mogelijk theoretisch getoetst en zoveel mogelijk met praktische opdrachten gewerkt
Curriculum VWO Informatica 2017-2018 Q-highschool
4 vwo

5 vwo

Module PC: Basiskennis van de PC
Wat is digitaal, talstelsels (omrekenen tussen), digitale
tekst, digitale kleuren/afbeeldingen, schakelingen.
Je leert dit a.d.h.v. online lesmateriaal en video’s.
Module Prog1: Basis van Programmeren
Het ontwikkelen van een aantal programma’s met een
programmeertaal naar keuze (Scratch, Visual Basic, C#,
Python). Je begint het programmeren te leren aan de
hand van oefenprogramma’s die steeds wat moeilijker
worden in opbouw.
Je leert dit a.d.h.v. eigen materiaal docent en video’s.
Module Web: Website Ontwikkelen basis
Bouwen van een (statische) website met Html5/css3 en
naar keuze ook met jQuery, Javascript oid. Je leert dit
a.d.h.v. diverse opdrachten uit het online lesmateriaal en
video’s.

1 toets

Module Prog2-GrnF: Leren object georiënteerd
programmeren
Programmeren met Greenfoot. Greenfoot is gebaseerd op
Java en is ontwikkeld door de Radboud Universiteit.
Module SEC: Security

1 toets
1 praktijkopdracht
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Hier leer van alles over cookies, beveiligde websites,
virussen, wormen (malware), phishing, wachtwoorden en
hacking.
Je kunt hier kiezen uit een keuzemodule:
Keuzemodules zijn:
ARD: Arduino
BIOM: Biometrie (in ontwikkeling)
MBIT: MicroBit (in ontwikkeling)
JAVA: Programmeren met Java
Module CRYP: Cryptologie (versleuteling)
Hier leer je over diverse versleutelingstechnieken zoals
Caesar, Vigenère, RSA en brute force attack. Hier zit vrij
veel wiskunde in (modulorekenen en het algoritme van
Euclides).
6 vwo

31

Module Web-Pro: Website ontwikkelen gevorderd
We bouwen verder aan de website van de basis module.
We bouwen nu een relationele database aan de
achterkant van de website (=dynamische website). Met
PHP/MySQL
Module Web-Apps: Ontwikkelen van WebAPPS
Hiermee ontwikkel je Apps voor of de PC of voor je
Android mobiel. Dit wordt gedaan met o.a. jQuery.
Module GM: Gamemaking basis of pro
Het ontwikkelen van een eigen game met Gamemaker,
Unity of UnrealEngine. Voor Unity is een goede grafische
kaart nodig

1 praktijkopdracht

1 praktijkopdracht

1 praktijkopdracht

1 praktijkopdracht
1 praktijkopdracht

Q-HIGHSCHOOL: FILOSOFIE

Hoe verschillen mensen van robots? Hebben mensen wel een vrije wil? Mogen we vluchtelingen
opsluiten? En wat is een rechtvaardige samenleving? Dit soort vragen stellen we bij het vak filosofie.
Filosofie stelt je in staat zelfstandig na te denken en vanuit meer perspectieven een standpunt te
benaderen. Deze vaardigheden worden steeds meer vereist in een vervolgopleiding en zijn onmisbaar in
onze huidige samenleving.
Leerlingen van alle scholen van Quadraam die in 4 en 5 havo of 5 en 6 vwo zitten, kunnen er in schooljaar
2017-2018 voor kiezen het examenvak filosofie te volgen bij de Q-highschool. Het curriculum voor havoleerlingen verschilt van het curriculum voor vwo-leerlingen. Je volgt de lessen met leerlingen uit andere
Quadraamscholen uit hetzelfde schooltype.
De havo-lessen worden gegeven door Ben Versteegt en de vwo-lessen door Ramon Guerrero. Beide
docenten hebben veel ervaring met lesgeven in de filosofie en zijn bekend met digitale
onderwijsontwikkelingen.
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Zowel voor havo als vwo zijn er voor elk thema dat behandeld wordt, videolessen beschikbaar. De
videolessen bevatten instructies en opdrachten. Er wordt van je verwacht dat je deze videolessen met
regelmaat bekijkt, zodat je goed voorbereid bent op de les en daaraan actief kunt deelnemen.
Omdat leerlingen uit alle Quadraamscholen voor filosofie kunnen kiezen, zijn de fysieke bijeenkomsten
afwisselend op een vaste locatie (school) in de Liemers en op een vaste locatie (school) in Arnhem.
Filosofie doe je er niet zomaar even bij. Het is een echt examenvak dat denk- en doorzettingsvermogen
vraagt. Maak je keuze dus heel bewust!
Filosofische vaardigheden
Filosoferen vereist helder nadenken, het vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en de
openheid om een onderwerp vanuit meer perspectieven te bekijken. De voornaamste vaardigheden
waarop het vak filosofie zich richt zijn lezen en schrijven. Een filosofisch essay schrijven of filosofisch
leren schrijven is van wezenlijk belang voor je vervolgstudie. Bij filosofie richten we ons niet zozeer op
grammatica, spelling of stijl etc. maar vooral op de argumentatieve kracht, de interne samenhang en de
theoretische correctheid van je schrijven. Daarnaast we je leesvaardigheid door primaire filosofische
teksten te lezen.
Het curriculum voor Filosofie (Q-Highschool) in een notendop
5 vwo
Wijsgerige antropologie
Hier behandelen we de vraag: wat is de mens? We gaan in op het (vermeende?) verschil tussen mens en
dier en tussen mens en machine, bespreken het monisme en dualisme (hebben we een ziel of
immateriële geest?) en onderzoeken het concept van de vrije wil. Voordat we ons bezig kunnen houden
met andere onderwerpen, zullen we eerst fundamenteel moeten nadenken over wie of wat we menen
te zijn.
Wijsgerige ethiek
Wat is een goed leven? Wat is een goede handeling? En wat is een goed mens? De wijsgerige ethiek is de
stroming die bekijkt waar we het over hebben als we spreken over goed en kwaad. We bespreken
stromingen als het utilitarisme en de deontologie, die beide regels proberen te geven voor goed
handelen, maar ook de deugdethiek, die zich richt op het goede leven. Dit vergelijken we met denkers
zoals Nietzsche, die stelling neemt tegen de idee van een gemeenschappelijke moraal. Bij dit domein leer
je ethische discussies beter te begrijpen en je eigen opvattingen beter onderbouwd uit te drukken.
6 vwo
Scepticisme
Eén van de meest dominante en originele “stromingen” binnen de filosofische traditie is het scepticisme.
Het boek en de primaire teksten van filosofen die we behandelen, bereiden je voor op het eindexamen
en bouwen voort op de opgedane kennis uit de andere domeinen die je bestudeerd hebt bij filosofie. Het
scepticisme sluit aan op twee kerndomeinen uit de filosofie: epistemologie en wetenschapsfilosofie.
Epistemologie
In dit abstractere onderdeel van je filosofische training verkennen we de centrale vraag: Wat is kennis of
wat is waarheid? Kunnen we ooit iets zeker kennen? En is dat nodig? Dit zijn de hoofdvragen van de
epistemologie of kennisleer. Hier verkennen we wat nodig is voor een sluitend bewijs, wat een logisch
geldige redenering is en hoe we logische paradoxen kunnen oplossen.
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Wetenschapsfilosofie
De vraag “wat is wetenschap” lijkt op het eerste gezicht een makkelijk te beantwoorden vraag, maar het
is bij nader inzien behoorlijk lastig om een sluitende definitie te geven. Wat is de demarcatie of
scheidingslijn tussen wetenschap en pseudo-wetenschap? Waarom is homeopathie geen wetenschap en
geologie wel? Wat is het verschil tussen “verklaren” en “begrijpen”? En wat bedoelen we eigenlijk
wanneer we zeggen dat iets “wetenschappelijk bewezen” is? Deze vragen staan centraal binnen de
wetenschapsfilosofie. We verkennen de verschillende methoden van wetenschappelijkheid die er
tegenwoordig bestaan en onderzoeken tevens historisch hoe waarheidsopvattingen tot stand kwamen
en of er wel absolute criteria te geven zijn voor wetenschappelijkheid.
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Q-HIGHSCHOOL: Wiskunde D

Wiskunde D wordt centraal vanuit Quadraam aangeboden. Hierbij een korte toelichting op dit vak:
De inhoud van het profielkeuzevak wiskunde D bestaat uit onderwerpen uit de meetkunde, discrete
wiskunde, en onderwerpen uit wiskunde A en wiskunde C, die niet in het verplichte profielvak wiskunde
B voorkomen.
Wiskunde D is een schoolexamenvak, wat betekent dat je er geen examen in hoeft te doen. Het is iets
extra’s, een verdieping én verbreding op het vak wiskunde B.
Kijk ook op q-highschool.nl/wiskunde-d voor extra informatie.
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LOOPBAAN ORIENTATIE EN BEGELEIDING

Loopbaan oriëntatie en -begeleiding is een verplicht onderdeel van de Tweede Fase. Het is de bedoeling
dat je je oriënteert op je toekomstige opleiding en beroep.
Het decanaat organiseert hiertoe een aantal activiteiten, zogenaamde handelingsdelen, zoals de
Beroependag en de terugkomavond. Je moet ook zelf initiatief ondernemen zoals een bezoek brengen
aan een open dag van een HBO of WO.
Als deze activiteiten plaats vinden onder schooltijd moet je tijdig (1 week van tevoren) schriftelijk
toestemming vragen bij de decaan. Bij elke activiteit hoort een verslag, dat binnen 10 werkdagen moet
worden ingeleverd. Als je niet tijdig de verslagen inlevert, moet een vervangende opdracht (bijv. het
bezoek van een open dag) gedaan worden in overleg met de decaan. Dat staat allemaal in het PTA
boekje dat je in V4 krijgt.
In overleg met de decaan zijn er ook alternatieven mogelijk zoals proefstuderen, LOB-modules volgen,
vooropleiding drama, kunst, muziek of dansactiviteiten.
De begeleiding van LOB is in handen van de mentor en de decaan. In de mentorlessen wordt gewerkt
met de methode Qompas.
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PROFIEL WERKSTUK

Aan het eind van je middelbare schoolcarrière moet je kunnen aantonen dat je voor minstens 1 vak een
onderzoek kunt uitvoeren, je maakt dan je meesterproef. Je bewijst hiermee dat je in staat bent kennis
en vaardigheden te integreren. Dit profielwerkstuk maak je met een medeleerling, dus je bewijst ook dat
je kunt samenwerken.
Het profielwerkstuk maak je buiten de lessen om en je bent er een lange tijd mee bezig. Je moet goed
kunnen plannen. Je voert het onderzoek zelfstandig uit. Bij een vak waar je examen in doet kies je zelf
een onderwerp, gaat op zoek naar informatie, stelt hoofd- en deelvragen op. Je wordt begeleid door een
vakdocent. Als je profielwerkstuk in orde is presenteer je het voor medeleerlingen. Je cijfer voor het PWS
wordt gecombineerd met je cijfer voor maatschappijleer en CKV tot één eindcijfer. Dit cijfer, het
combinatiecijfer, komt op je eindlijst te staan.
In de Tweede Fase heeft het profielwerkstuk op één vak of meer vakken betrekking. Het vak of de
vakken waarop het werkstuk betrekking heeft, maakt/maken onderdeel uit van het totale pakket
(eindexamen) van de leerling.
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AFKORTINGSLIJST

Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek

C&M
E&M
N&G
N&T

Nederlands
Engels
Cambridge English
Duits
Frans
Maatschappijleer
Geschiedenis
Culturele Kunstzinnige Vorming
Kunstvak
▪ Beeldende Vorming
▪ Drama
▪ Muziek
▪ Dans
▪ Vooropleiding dans
▪ Vooropleiding muziek
Lichamelijke Opvoeding
Bewegen Sport en Maatschappij
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C
Wiskunde D
Economie
Aardrijkskunde
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Bedrijfseconomie
Maatschappelijke stage
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
Profielwerkstuk

Netl
Entl
Cam
Dutl
Fatl
Ml
Ges
Ckv

36

Kubv
Kudr
Kumu
Kuda
Vomu
Vomu
Lo
Bsm
WisA
WisB
WisC
WisD
Econ
Ak
Biol
Nat
Schk
BE
MAS
LOB
PWS

VERVOLGOPLEIDINGEN NA HET VWO

Met je profiel en de vakken die je daarin volgt, wil je natuurlijk na de middelbare school ook nog verder
gaan studeren in het Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, bij een particuliere
opleiding, of bij een opleiding voor de zgn. geüniformeerde beroepen (leger, marechaussee, politie).
Omdat veel vervolgopleidingen speciale eisen hebben en vakken verplicht stellen, is het van belang dat
je daarmee rekening houdt bij jouw profielkeuze.
LET OP: opleidingen passen soms hun toelatingseisen aan. Het kan dus zijn dat bij bepaalde opleidingen
inmiddels extra vakken verplicht of gewenst zijn of dat er bepaalde verplichtingen juist verdwenen zijn.
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Hoewel de vooropleidingseisen (zie 36) zo precies mogelijk zijn samengesteld, zul je voor de meest
actuele stand van zaken (de brochures van) die opleidingen zelf moeten raadplegen. Op Internet kun je
trouwens ook dergelijke informatie vinden bij de thuispagina's van hogescholen en universiteiten
Aan de lijsten kun je dus geen rechten ontlenen!
Bedenk daarbij overigens heel goed dat je in de loop van de komende jaren nog van mening kunt
veranderen en een andere studie toch aantrekkelijker of interessanter zult gaan vinden. Pin je dus nu
niet vast op een enkele opleiding maar denk eerder in studierichtingen en kies daarom zo breed
mogelijk.
In het OLC staan ook brochures waarin je informatie over opleidingen kunt vinden.
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OPLEIDINGEN VOOR 'UNIFORM' BEROEPEN

Een categorie apart zijn de opleidingen voor officiersfuncties bij landmacht, luchtmacht, marine, politie
en marechaussee. Bij deze opleidingen geldt niet alleen je profiel en de bijbehorende vakken als
selectiecriterium, maar wordt ook nog een streng geselecteerd op andere gebieden.
Op de site www.werkenbijdefensie.nl vind je alle informatie over marine, landmacht, luchtmacht en
marechaussee.
Op de site www.politieacademie.nl vind je alle informatie over de politie.
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HANDIGE LINKS

www.kennisnet.nl
Een echte scholierensite vol examenhulp, uittreksels, werkstukken en handige links
www.toekomstnet.nl
Je vindt op deze website niet alleen veel over studeren; maar ook testen, een virtueel café maar ook
'links' naar uittrekselsites
www.internetcollege.nl
Een echte scholieren site vol examenhulp, uittreksels, werkstukken en handige links
www.ib-groep.nl
Info over tegemoetkoming in studiekosten, studiefinanciering, loting, doorstroom rechten e.d. Hier moet
je je ook aanmelden voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs.
www.minocw.nl
De officiële thuispagina van hef ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.
www.examenblad.nl
Alle informatie over het examen, zak/slaagnorm, examenstof etc.
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http://www.hbostart.nl/
Overzicht van sites rond hbo opleidingen.
www.studie.nl/universitair.nl
Overzicht van sites rond universitaire opleidingen. Alle hogescholen, universiteiten, regionale
opleidingscentra (mbo) hebben inmiddels hun eigen plaats op internet. Voor actuele gegevens over een
bepaalde opleiding aan een bepaalde school moet je daar dus naar toe. Of je gaat via onderstaande sites.
http://www.tkmst.nl
Informatie over instellingen en opleidingen, ook zoeken op trefwoord en 'iets met-.
http://www.studiekeuze123.nl
Alle opleidingen, kies de gewenste opleidingen die je met elkaar wilt vergelijken, bepaal de criteria en
bekijk het resultaat.
.
www.zorgenwelzijnplein.nl/beroepen_in_zorg_en_welzijn
Mooie site, specifiek voor beroepen/opleidingen in de zorgsector, ook met filmpjes van beroepen.
Buitenland
http://www.wilweg.nl
site van het nuffic over studeren in het buitenland
http://www.nuffic.nl Hierop zijn de antwoorden op 10 meest gestelde vragen over studeren in Europa
te vinden (o.a. geneeskunde in België).
http://www.worldwide.edu
Een overzicht van opleidingen in het buitenland.
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VRIJSTELLINGEN

TOPSPORT + VOOROPLEIDING DANS & MUZIEK, vernieuwde Tweede Fase
Voor een paar vakken zijn er vrijstellingen: ckv, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Deze vakken
kunnen niet gevolgd worden. De leerlingen kunnen een vrijstelling krijgen voor het vak uit het vrije deel
of het profielkeuzevak. De leerling mag het vak in het vrije deel niet volgen, tenzij dat rooster technisch
kan. Het advies van de school is het profielkeuzevak te blijven volgen. Als er sprake is van een vrijstelling
voor het profielkeuzevak moet het vak in de vrije ruimte uiteraard wel gevolgd en geroosterd worden.
De leerling kan bij aantoonbaar tijdgebrek door de sport, ter beoordeling van de opleidingsdirecteur, een
gespreid examen afleggen, dus het centraal examen spreiden over twee jaar. Het spreiden van het
examen betekent dat elk jaar een evenredig deel wordt afgelegd (ongeveer 50/50).
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ZAK/SLAAGREGELING

Je bent geslaagd als:
• Alle eindcijfers een 6 of meer bedragen; of
• 1 Eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer bedragen; of
• 1 Eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het
• Gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer bedraagt; of
• Voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of
meer bedraagt.
En …
• Het gemiddelde centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn.
• Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden.
De huidige situatie voor 6V is dat rekenen niet meetelt in de zak/slaagnorm. Wat de minister in petto
heeft voor de volgende jaren is onduidelijk. Het rekenexamen moet gemaakt worden, het behaalde cijfer
komt wel op de cijferlijst. Dus doe goed je best voor rekenen!
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REGELING AANMELDING EN TOELATING WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Hier vind je de vooropleidingseisen voor het WO die horen bij de profielen van het vwo.
LET OP: aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk dus altijd goed op de site van de
desbetreffende opleiding
In deze bijlage wordt verstaan onder :
NT
profiel natuur en techniek
NT
profiel natuur en gezondheid
EM
profiel economie en maatschappij
CM
profiel cultuur en maatschappij
biol
biologie
dutl
Duitse taal en cultuur
fatl
Franse taal en cultuur
econ economie
m&o management en organisatie
maw maatschappijwetenschappen
schk scheikunde
nat
natuurkunde
nlt
natuur, leven & technologie
wisA wiskunde A
wisB wiskunde B
2emvt tweede moderne ‘vreemde’ taal
Ad
Associate degree
Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen
*
dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding
#
dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding
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1. Economie
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Actuariële Wetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

B Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

B Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

B Business Administration

wisA of
wisB en
Engelse
taal

wisA of
wisB en
Engelse
taal

wisA of wisB en wisA of wisB en
Engelse taal
Engelse taal

B Econometrie en Operationele Research *

wisB

wisB

B Economics and Business Economics

wisA of
wisB en
Engelse
taal

wisA of
wisB en
Engelse
taal

wisA of wisB en wisA of wisB en
Engelse taal
Engelse taal

B Economie

*

*

*

wisA of wisB

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

B Fiscale Economie

*

*

*

wisA of wisB

B International Business

*

*

*

wisA of wisB

B International Business Administration

*

*

*

wisA of wisB

wisB

2. Gedrag en maatschappij
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Algemene Sociale Wetenschappen

*

*

*

*

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

B Bestuurskunde

*

*

*

*

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

B Criminologie

*

*

*

*

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

B Europese Studies

*

*

*

*

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*
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B International Bachelor's Programme in Communication and
Media

*

*

*

*

B Management, Society and Technology

*

*

*

*

B Onderwijswetenschappen

*

*

*

*

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

B Pedagogische Wetenschappen

*

*

*

*

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

B Politicologie

*

*

*

*

B Psychologie

*

*

*

*

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

B Sociologie

*

*

*

*

B Technische Planologie

*

*

*

wisA of
wisB

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

3. Gezondheidszorg
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Bewegingswetenschappen

biol

nat

#

#

B Biomedical Sciences

biol

nat

#

#

B Biomedische Wetenschappen

biol

nat

#

#

B Diergeneeskunde

biol

nat

#

#

B European Public Health

*

*

*

*

B Geneeskunde

biol

nat

#

#

B Gezondheid en Leven

biol

*

biol +
schk

#

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

B Klinische Technologie

biol

nat +
wisB

#

#

B Klinische Technologie (joint degree)

biol

wisB +
nat

wisB +
nat +
biol

wisB +
nat +
biol
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B Medische Informatiekunde

*

nat

nat

nat +
(wisA of
wisB)

B Tandheelkunde

biol

nat

#

#

4. Landbouw en natuurlijke omgeving
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Agrotechnologie

*

nat

wisB + nat +
(schk of biol)

wisB + nat + (schk of
biol)

B Animal Science

*

*

schk

(wisA of wisB) + schk

B Bedrijfs- en
Consumentenwetenschappen

*

*

*

wisA of wisB

B Biologie

biol

nat

#

#

B Biotechnologie

*

*

2 uit nat, schk
en biol

nat + schk + biol

B Bos- en Natuurbeheer

*

*

biol of ak

wisA + (biol of ak)

B Communicatie en Life Sciences

*

*

*

*

B Economie en Beleid

*

*

*

wisA of wisB

B Environmental Sciences

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat +
schk

B Food Technology

*

*

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wisA of wisB

B International Land and Water
Management

*

nat

nat

(wisA of wisB) + nat

B Internationale
Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wisA of wisB

B Landschapsarchitectuur en
ruimtelijke planning

*

*

*

(wisA of wisB)+ (ak of
biol)

B Moleculaire Levenswetenschappen *

nat of
(wisB+nlt)

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Plantenwetenschappen

*

*

2 uit biol, nat en biol + nat + schk
schk

B Soil, Water, Atmosphere

*

nat

nat + schk
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B Voeding en Gezondheid

*

*

schk + biol

schk + biol

5. Natuur
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Aarde en Economie

*

*

*

wisA of wisB

B Aardwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat +
schk

B Artificial Intelligence

*

*

*

wisA of wisB

B Bèta-gamma

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + (nat of schk)

B Bio-Farmaceutische Wetenschappen

biol

*

biol + nat +
schk

#

B Biologie

biol

nat

#

#

B Biology

biol

nat

#

#

B Business Analytics

*

wisB

wisB

wisB

B Chemistry

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Computer Science

*

wisB

wisB

wisB

B Computing Science

*

wisB

wisB

wisB

B Data Science and Knowledge Engineering

*

wisB

wisB

wisB

B Farmaceutische Wetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat +
schk

B Farmacie

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat +
schk

B Informatica

*

wisB

wisB

wisB

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wisA of wisB

B Informatiekunde

*

*

*

wisA of wisB

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wisA of wisB

B Life Science and Technology

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Lifestyle Informatics

*

*

*

wisA of wisB

B Mathematics

*

wisB

wisB

wisB
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B Medische Natuurwetenschappen

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Molecular Life Sciences

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Natuur- en Sterrenkunde

*

wisB +
nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

*

wisB +
nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuurkunde

*

wisB +
nat

wisB + nat

wisB + nat

B Natuurwetenschap en
Innovatiemanagement

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat +
schk

B Psychobiologie

biol

nat

#

#

B Scheikunde

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Scheikunde (joint degree)

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Science

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Science, Business & Innovation

*

wisB +
nat

wisB + nat +
schk

wisB + nat + schk

B Sterrenkunde

*

wisB +
nat

wisB + nat

wisB + nat

B Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

6. Recht
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B European Law School

*

*

*

*

B Fiscaal Recht

*

*

*

*

B Global Law

*

*

*

*

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

B Notarieel Recht

*

*

*

*

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*
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7. Taal en cultuur
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Afrikaanse talen en culturen

*

*

*

*

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

B American Studies

*

*

*

*

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Archeologie

*

*

*

*

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

B Chinastudies

*

*

*

*

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B English Language and Culture

*

*

*

*

B Europese Studies

*

*

*

*

B Europese Talen en Culturen

*

*

*

*

B Film- en Literatuurwetenschap

*

*

*

*

B Filosofie

*

*

*

*

B Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied

*

*

*

*

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Geschiedenis

*

*

*

*

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

latl of
grtl

latl of
grtl

latl of
grtl

latl of grtl

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Humanistiek

*

*

*

*

B Internationale Betrekkingen en Internationale
Organisatie

*

*

*

*

B Islam en Arabisch

*

*

*

*

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Japanstudies

*

*

*

*

B Keltische Talen en Cultuur

*

*

*

*
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B Koreastudies

*

*

*

*

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

B Latijns-Amerikastudies

*

*

*

*

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

B Literatuur en Samenleving

*

*

*

*

B Media en Cultuur

*

*

*

*

B Media en informatie

*

*

*

*

B Media, Kunst, Design en Architectuur

*

*

*

*

B Midden-Oostenstudies

*

*

*

*

B Minorities & Multilingualism

*

*

*

*

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

B Nederlandkunde/Dutch Studies

*

*

*

*

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Oude Nabije-Oosten studies

*

*

*

*

B Oudheidwetenschappen

*

*

*

*

B Religiewetenschappen

*

*

*

*

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

B Russische Studies

*

*

*

*

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

B Taal- en Cultuurstudies

*

*

*

*

B Taalwetenschap

*

*

*

*

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

B Theologie

*

*

*

*

B Theologie (joint degree)

*

*

*

*

B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

*

*

*

*
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8.

Techniek

Opleidingen

NT

NG¹

EM

CM

B Advanced Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Bedrijfsinformatie-technologie

*

wisB

wisB

wisB

B Biomedische Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Bouwkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Civiele Techniek2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Creative Technology

*

*

*

*

B Data Science (joint degree)

*

wisB

wisB

wisB

B Electrical Engineering

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Industrial Design

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Industrieel Ontwerpen

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Life Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Maritieme Techniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Nanobiologie (joint degree)

biol

wisB + nat

#

#

B Scheikundige Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

B Technische Aardwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat +schk

wisB + nat + schk

B Technische Bedrijfskunde

*

wisB

wisB

wisB

B Technische Bestuurskunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Technische Informatica

*

wisB

wisB

wisB

B Technische Innovatiewetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

B Technische Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

B Technische Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

B Werktuigbouwkunde2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’
uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.
2 Voor deze opleiding geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’
uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.
1
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9. Sectoroverstijgend
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Cognition,
Language and
Communication

*

*

*

*

B Future Planet
Studies

*

*

ak of biol of nat of wisA of wisB +
schk
(minimaal) twee van
de volgende vakken:
econ, ak, biol, nat
en/of schk

B Global
*
Responsibility and
Leadership

*

*

B Global
Sustainability
Science

*

*

nat of schk of biol wisA of wisB +
(minimaal) twee van
de volgend vakken:
nat, schk, biol, en/of
econ

B International
Studies

*

*

*

*

B Liberal Arts and *
Sciences

*

*

*

B Liberal Arts and *
Sciences (joint
degree)

*

*

*

B Liberal Arts and *
Sciences: Global
Challenges

*

*

*

B Life Science and *
Technology

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB

B Life Science and *
Technology (joint
degree)

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB

B Molecular
Science and
Technology

*

wisB en nat

wisB, nat en schk

wisB, nat en schk

B Molecular
Science and
Technology (joint
degree)

*

nat + wisB

nat + schk + wisB

nat + schk + wisB
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B Philosophy,
Politics and
Economics

*

wisA of wisB

wisA of wisB

wisA of wisB

B Philosophy,
Politics &
Economics

*

wisA of wisB

wisA of wisB

wisA of wisB

B Politics,
Psychology, Law
and Economics

*

*

*

wisA of wisB

B Security Studies *

*

*

*

B Technology and *
Liberal Arts &
Sciences

*

*

*

B Tourism (joint
degree)

*

*

wisA of wisB

*
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