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BESTE DERDEKLASSERS, 
 

I
In de derde klas sta je voor een, voor sommige leerlingen, 
lastige keuze: welk profiel kies je en welke vakken passen 
daarbij? Het maken van deze keuze is best spannend.  

Met deze keuze ga je richting geven aan je toekomst.  
Misschien weet jij ook nog niet welke kant je op wilt en  
dat is heel begrijpelijk. 
 
Deze keuze hoef je niet alleen te maken. Je ouders, vakdocen-
ten en mentoren kunnen je hierbij helpen. Mocht je nog extra 
ondersteuning nodig hebben dan kun je hiervoor bij de 
decaan terecht. 
 
Informatie over het keuzeproces, de profielen en keuzevakken 
en belangrijke data vind je in dit boekje.. 
 
 
 
Alvast heel veel succes! 
 
 
Odulpha Klabbers 
o.klabbers@damstede.net 
decaan 
 
 
 

PLANNING 2019 - 2020 
Datum                         Activiteit 

Vanaf 1 november     Werken aan opdrachten digitale methode  

19 november              Ouderavond Profielkeuze 

januari                        Carrousel nieuwe vakken 

14 februari                 Voorlopige profielkeuze via Zermelo 

23 en 24 maart          Leerlingbesprekingen, docenten geven  
                                  advies over profielkeuze 

9 april                        Definitieve profielkeuze via Zermelo 
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Waarom een profielkeuze maken? 
 
Aan het maken van de uiteindelijke studiekeuze in het eindexa-
menjaar gaat een lange route vooraf. In de onderbouw is er aan-
dacht voor het leren kiezen. Je hebt kennis gemaakt met een 
aantal modules (Sport, Technasium, Kunst en Cultuur).  
De profielkeuze is het eerste moment waarop je richting gaat 
geven aan je toekomst. Je gaat eindexamen doen in het door jou 
gekozen profiel en de door jou gekozen keuzevakken.  
De profielen sluiten aan bij vervolgopleidingen in het hoger- en 
universitair onderwijs. Het is dus belangrijk hier goed over na te 
denken. 
 
Opbouw van het profiel 
In de vakken in het door jouw gekozen profiel doe je straks 
eind examen. Voor de havo betekent dit dat je in 7 vakken eind -
examen doet en op het vwo/gymnasium in 8 vakken. Heb je een 
cijfergemiddelde van 7,5 of hoger en geen onvoldoende in een 
kernvak dan heb je de mogelijkheid om een verzoek in te 
dienen voor een extra keuzevak. Het volgen van dit vak is echter 
zonder roostergarantie. 
 
Gemeenschappelijk deel  
Het gemeenschappelijke deel bestaat uit algemene vakken die 
voor iedereen hetzelfde en verplicht zijn.  
 
Profieldeel 
Het profieldeel bestaat uit drie verplichte vakken die kenmerk-
end zijn voor het profiel. Daarnaast is het verplicht om één aan-
vullend vak te kiezen. 
 
Vrij deel  
In het vrije deel kies je één vak dat je leuk en interessant vind 
zonder dat het per se bij jouw profiel past of voor een vak dat 
juist wel bij je profielvakken aansluit. 
De vakken BSM (alleen te kiezen voor de havo), Spaans, NLT en 
wiskunde-D (alleen te kiezen voor het vwo) sluit je af met een 
schoolexamen. 
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Welke profielen zijn er  
en wat kun je er dan mee? 
 
Om je alvast een idee te geven hieronder de profielen en een 
voorbeeld van een aantal mogelijke vervolgstudies. 
 
 
 

Natuur & Techniek 
Studies:  
bouwkunde, informatica, food innovation, sterrenkunde,  
life science, electrical engineering 
 
 
 

Natuur & Gezondheid 
Studies:  
verpleegkunde, geneeskunde, fysiotherapie, sportkunde, 
bio-farmaceutische wetenschappen 
 
 
 

Economie & Maatschappij 
Studies:  
bedrijfseconomie, criminologie, commerciële economie,  
integrale veiligheid, economie bestuur en management 
 
 
 

Cultuur & Maatschappij 
Studies:  
communicatie filosofie, journalistiek, rechten, psychologie, 
antropologie, kunst en design
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 AK       Aardrijkskunde 
 BE       Bedrijfseconomie 
 BI        Biologie 
 BSM    Bewegen Sport en Maatschappij 
 CKV     Culturele en Kunstzinnige Vorming 
 DU      Duits 
 EC       Economie 
 EN       Engels 
 FA       Frans 
 GS       Geschiedenis 
 KUBV  Kunst Beeldende Vorming 
 LO       Lichamelijke Opvoeding 
 MA      Maatschappijleer 
 NA       Natuurkunde 
 NE       Nederlands 
 NLT     Natuur Leven Technologie 
 O&O    Onderzoek en Ontwerpen 
 SE       Spaans (startersvak) 
 SK       Scheikunde 
 WiA     Wiskunde A 
 WiB     Wiskunde B  

Basisdeel 
 
 
 
 
 
Profieldeel 
 
 
 
keuze uit 
vakken 
 
 
 
1 keuzevak 
vrije ruimte

Basisdeel 
 
 
 
 
 
Profieldeel 
 
 
 
 
1 keuzevak 
vrije ruimte 
(één keuze 
verplicht)

Natuur & 
Techniek

Natuur & 
Gezondheid

Economie & 
Maatschappij

Cultuur & 
Maatschappij

*      Aardrijkskunde kiezen binnen CM is beperkt mogelijk 
**     Kiezen voor BSM maakt doorstromen naar vwo op Damstede niet mogelijk omdat dit vak  

niet op vwo wordt aangeboden 
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1e keuzevak 
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vrije ruimte*

Natuur & 
Techniek

Natuur & 
Gezondheid

Economie & 
Maatschappij

Cultuur & 
Maatschappij

*   Een tweede keuzevak uit de vrije ruimte mét roostergarantie is 
mogelijk om te kiezen voor leerlingen die dispensatie hebben 
voor een moderne vreemde taal.  
Leerlingen met een gemiddelde van 7,5 of hoger en die geen 
onvoldoende voor een kernvak hebben, kunnen bij de decaan 
een gemotiveerd verzoek indienen om aan de zijlijn een tweede 
vak uit de vrije ruimte te volgen (zonder roostergarantie). 

**  Aardrijkskunde als keuzevak binnen CM is beperkt mogelijk
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Voor alle profielen op havo, vwo en 
gymnasium geldt nog: 
- Dat school zich het recht voorbehoudt 

om indien de lesgroepen te klein zijn 
dit vak niet aan te bieden waardoor 
een van de alternatieven van de  
leerling zal worden ingeroosterd; 

- Leerlingen die gemiddeld een 7,5  
of hoger staan over alle vakken en 
geen onvoldoende voor een kernvak 
hebben, kunnen bij de decaan een 
gemotiveerd verzoek indienen om aan 
de zij-lijn een tweede vak in  
de vrije ruimte te volgen (zonder roos-
tergarantie).

!

*   Een tweede keuzevak uit de vrije ruimte mét roostergarantie is 
mogelijk om te kiezen voor leerlingen die dispensatie hebben 
voor een moderne vreemde taal.  
Leerlingen met een gemiddelde van 7,5 of hoger en die geen 
onvoldoende voor een kernvak hebben, kunnen bij de decaan 
een gemotiveerd verzoek indienen om aan de zijlijn een tweede 
vak uit de vrije ruimte te volgen (zonder roostergarantie). 

**  Aardrijkskunde als keuzevak binnen CM is beperkt mogelijk
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IN HET VAK aardrijkskunde draait het om kennis van en inzicht 
in het ruimtelijk functioneren van de samenleving. Centrale 

vragen zijn: ‘Waar?’ en ‘Waarom daar?’. Op een ruimtelijke 
manier kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar 
actuele vraagstukken op Aarde. We kijken zowel naar de invloed 
van de mens op de Aarde als naar de invloed van de Aarde op 
de mens. 
 
Voor havo gelden de volgende thema’s: 
De aarde: Fysisch geografische thema’s als klimaat, endogene 
processen zoals het bewegen van de aardkorst, exogene 
processen zoals de afbraak van gebergtes en we zoomen in op 
natuurrampen in de VS en op de ontwikkelingen in het gebied 
van de Middellandse Zee. 
De wereld: Sociaal-geografische thema’s van regio’s en landen. 
We gaan kijken naar het grensgebied tussen de VS en Mexico 
en we gaan onderzoeken hoe we verschillen kunnen zien en 
meten tussen arme en rijke gebieden. 
Ontwikkelingslanden: Brazilië. We bekijken Brazilië vanuit de 
sociale geografie en de fysische geografie. 
Nederland: Steden en wateroverlast. Hoe houden we Nederland 
in de toekomst droog en veilig? En hoe richten we ons land in 
met 17 miljoen inwoners? 
Vaardigheden: Aardrijkskundig leren denken vanuit verschil-
lende standpunten en omgaan met kaart- en bronnenmateriaal.  
 
Voor vwo gelden als thema’s: 
De aarde: Fysisch-geografische onderwerpen. 
De wereld: Sociaal-geografische onderwerpen m.b.t. landen en 
regio’s en Amerikaanse steden. 
Gebieden: Zuid-Amerika. 
Eigen omgeving: Wateroverlast in Nederland en sociaal culturele 
vraagstukken in en rondom de Nederlandse steden. 
Vaardigheden: Aardrijkskundig leren denken vanuit verschil-
lende standpunten en omgaan met kaart- en bronnenmateriaal. 
 
Van jou als leerling wordt verwacht dat je onder begeleiding 
van een docent zelfstandig met deze onderwerpen aan de slag 
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gaat, en dat je de benodigde vaardigheden verwerft door mid-
del van een actieve werk- en luisterhouding. Door verscheidene 
soorten opdrachten te maken en na te kijken. 
 
Waarom voor aardrijkskunde kiezen? 
Een rijk(er) wereldbeeld. 
Aardrijkskunde komt overal in terug! 
Bijvoorbeeld om goed op de hoogte te zijn bij 
het lezen van de krant. 
Als je op vakantie gaat. 
Als je wilt weten waar je het beste een bedrijf 
kan opstarten. 
Om te leven als wereldburger. 
Als je invloed wil bij plannen van je gemeente. 
Veel raakvlakken met zowel de maatschappijprofielen als  
natuurprofielen. 
In je vervolgstudie om bepaalde vakken beter te kunnen  
begrijpen. 
 
Mogelijke studierichtingen en beroepen die je met het vak 
aardrijkskunde kunt uitoefenen: 
Logistiek, Gezondheid, Energie, Risico management, 
Stadsplanning / ruimtelijke ordening, Navigatie,  
Moderne technieken in de agri-industrie, Aardwetenschappen, 
Internationale studies, duurzaamheidsindustrie, milieu en  
bodemindustrie, ruimtelijke ordening, hulpverlening,  
bestuurlijke functies, internationale handel, geo-informatie  
en ICT , journalistiek, toerisme, politiek, onderwijs.

Kortom: aardrijkskunde als profielkeuzevak  
of als vak in het vrije deel: Doen!
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Wat kun je met 
Bedrijfseconomie? 
Bedrijfseconomie is het vak 
dat met ingang van 2018 in 
de plaats komt van 
Management en Organisatie. 
Bedrijfseconomie is een vak waarin je praktische kennis en 
vaardigheden leert die van pas komen als je voor jezelf zou 
beginnen, maar ook ‘gewoon’ als je bij een organisatie gaat 
werken. Nieuw is dat nu ook de financiële keuzes die jij als per-
soon nu en later moet maken aan bod komen. Bedrijfseconomie 
kan je een voorsprong geven in je vervolgstudie, omdat de ken-
nis en vaardigheden die je leert vaak terugkomen. 
 
Het verschil tussen de vakken Bedrijfseconomie en Economie 
Het vak economie houdt zich vooral theoretisch bezig met de 
economie van het hele land. Zo gaat economie bijvoorbeeld in 
op de oorzaken van werkloosheid, inflatie en schommelingen in 
aandelenkoersen. Bij Bedrijfseconomie gaat het vooral om wat 
er binnen organisaties gebeurt. Organisaties heb je in allerlei 
vormen: groot en klein, commercieel (het draait om winst 
maken) en niet-commercieel (waar winst maken niet de eerste 
prioriteit heeft, bijvoorbeeld een sportclub), producerend of 
dienstverlenend. Je komt bij dit vak allerlei zaken tegen die te 
maken hebben met de keuzes die binnen een bedrijf gemaakt 
moeten worden, om de concurrentie met andere ondernemin-
gen aan te kunnen.  
Onderwerpen van bedrijfseconomie: 
Marketingbeleid : Hoe verkoop ik mijn product het beste? 
Financieel beleid: Je maakt alle berekeningen die een manager 
in een bedrijf moet maken. Maak ik winst op een product? Wat 
kost een machine en wat levert die machine op?  
Externe financiële verslaggeving: Je doet verslag van hoe het 
gaat in het bedrijf voor de buitenwereld. Door onder andere 
een duidelijke balans en een resultatenrekening op te stellen. 
Hoe komt een organisatie aan geld? Wat zijn de kosten van lenin-
gen? Is het beter om aandelen uit te geven? 
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Interne organisatie en personeelsbeleid: Aan een organisatie -
schema kan je zien, hoe een bedrijf, een ziekenhuis, een school 
is georganiseerd. Uit zo’n schema kan je aflezen, wie de leiding 
in de organisaties heeft. 
Persoonlijke financiën: Wat zijn de financiële gevolgen van 
trouwen, scheiden, erven, pensioen een huis kopen? En hoe kan 
je dat beter regelen? 
 
Is Bedrijfseconomie wat voor mij? 
Als je het vak Bedrijfseconomie wilt gaan kiezen, is het handig 
als je 
•  een beetje kan rekenen 
•  interesse hebt in hoe organisaties werken  
•  interesse hebt in het omgaan met geld 
•  goed zelfstandig kan werken. 
 
Je zult bij Bedrijfseconomie de volgende vaardigheden leren 
•  Nog betere rekenvaardigheden, en ook het ordenen en inter-

preteren van cijfers. 
•  Commerciële vaardigheden (hoe maken bedrijven winst) 
•  Organisatorische vaardigheden (hoe kom ik aan middelen om 

een organisatie te runnen en hoe gebruik ik deze middelen) 
•  Beslisvaardigheid (waar kan ik het goedkoopst geld lenen? 

Welke prijs kan ik vragen voor mijn producten? Welke voor-
raad moet ik aanhouden?) 

•  Persoonlijke financiële planning, bijvoorbeeld rondom het 
kopen van een huis, pensioen, erfenissen e.d. 

 
Het spreekt voor zich dat 
je in heel veel beroepen 
te maken  
krijgt met bedrijfsec-
onomische vraagstukken, 
omdat bijna iedereen later 
in een organisatie gaat 
werken. Maar zeker ook 
als je een eigen bedrijf 

wilt starten, is bedrijfseconomie een handig vak.
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Biologie in de bovenbouw van het HAVO 

IN H4 EN H5 heb je 4 uur per week biologie. De lessen zullen 
divers gevuld worden met uitleg, instructie, oplossen van  

problemen, het aanleren van onderzoeksvaar dig heden en het 
doen van practicum.  
Biologie in de bovenbouw is anders dan biologie in de onder-
bouw. Niet zozeer door de onderwerpen: het meeste werd ook 
al in de onderbouw behandeld, maar dan simpeler. In de 
bovenbouw wordt er wat dieper op de stof ingegaan, waarbij 
een beroep wordt gedaan op je kennis van de hele onderbouw-
biologie, maar soms ook je kennis van scheikunde en wiskunde 
en je algemene ontwikkeling.  
Veel leerlingen ervaren biologie in de bovenbouw als (veel) 
moeilijker. Teksten in het lesboek zijn langer en met moeilijkere 
woorden. De vragen zijn minder direct in de tekst terug  
te vinden: er zijn meer toepassings- en inzichtvragen. Dit geldt 
ook voor toetsen.  
Er kan in H4 één SO per periode in overleg met de klas worden 

afgesproken. Cijfers van SO’s tellen alleen mee voor 
de overgang, niet voor het schoolexamencijfer. 
Toetsen in de toetsweken gaan meestal over twee 
hoofdstukken en/of thema’s tegelijk; je moet dus 
meer in één keer leren. Alle toetsweek-toetsen (dus 
ook in H4) tellen mee voor het schoolexamencijfer.  
Ook practica en andere opdrachten in de klas, tellen 
meestal mee voor het schoolexamencijfer. Vaak moet 
je daarbij samenwerken met een of meer medeleer-
lingen. Je schrijft dan bijvoorbeeld samen één ver-
slag van een practicum.  
Tekeningen maken (bijvoorbeeld van dingen die je 
m.b.v. de microscoop ziet) doe je wel individueel.  
De examens sluiten de laatste jaren steeds meer aan 
op de dagelijkse praktijk en nieuwe wetenschap-
pelijke ontwikkelingen. Het lezen en bijhouden van 
wetenschappelijke  nieuwsberich ten is dus zeer aan 
te bevelen. Als actuele berichten aansluiten bij de 
lesstof, zal er in de lessen ook aandacht aan besteed 
worden. 
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Biologie in de bovenbouw van het VWO 

IN V4, V5 EN V6 heb je 3 uur per week biologie. De 
lessen zullen divers gevuld worden met uitleg, instructie, 

oplossen van problemen, het aanleren van onder-
zoeksvaardigheden en het doen van practicum.  
Biologie in de bovenbouw is anders dan biologie in de 
onderbouw. Niet zozeer door de onderwerpen: het meeste 
werd ook al in de onderbouw behandeld, maar dan sim-
peler. In de bovenbouw wordt er wat dieper op de stof 
ingegaan, waarbij een beroep wordt gedaan op je kennis 
van de hele onderbouw-biologie, maar soms ook je kennis 
van scheikunde en wiskunde en je algemene ontwikke -
ling.  
Veel leerlingen ervaren biologie in de bovenbouw als 
(veel) moeilijker. Teksten in het lesboek zijn langer en  
met moeilijkere woorden. De vragen zijn minder direct  
in de tekst terug te vinden: er zijn meer toepassings- en 
inzichtvragen. Dit geldt ook voor toetsen.  
Er wordt niet tussentijds getoetst, zodat de toetsmomenten 
zijn beperkt tot de toetsweken. Toetsen gaan meestal over 
twee hoofdstukken en/of thema’s tegelijk; je moet dus 
meer in één keer leren. Alle toetsen (dus ook in V4 en V5) 
tellen mee voor het schoolexamencijfer.  
Ook practica en andere opdrachten in de klas, tellen 
meestal mee voor het schoolexamencijfer. Vaak moet je 
daarbij samenwerken met een of meer medeleerlingen.  
Je schrijft dan bijvoorbeeld samen één verslag van een 
practicum.  
Tekeningen maken (bijvoorbeeld van dingen die je m.b.v. 
de microscoop ziet) doe je natuurlijk wel individueel. 
De examens sluiten de laatste jaren steeds meer aan op 
de dagelijkse praktijk en nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Het lezen en bijhouden van wetenschap-
pelijke  nieuwsberich ten is dus zeer aan 
te bevelen. Als actuele berichten 
aansluiten bij de lesstof, zal er in de 
lessen ook aandacht aan besteed worden.
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IN DE tweede fase van het havo (leerjaar vier en vijf) kun je 
kiezen voor Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). Je rond dit 

vak met een schoolexamen af.  
Met BSM ga je jezelf verdiepen in vijf domeinen: 
 
1   Domein vaardigheden: Bewegingssituaties kiezen  

en organiseren voor jezelf maar vooral ook voor anderen. 
2   Domein bewegen: Verbeteren technische en tactische 

vaardigheid bij verschillende sporten 
3   Domein bewegen en regelen: Bewegingssituatie inrichten  

die veilig zijn in de rol van organisator, instructeur, coach, 
scheidsrechter, enz.  

4   Domein bewegen en gezondheid: Fitheidstesten, verbeteren 
van de fitheid,  E.H.B (S).O. en blessurepreventie. 

5   Domein bewegen en samenleving: oriëntatie op deelname  
in het werkveld van de sport, bewegingscultuur en hoe  
sport in de samenleving is georganiseerd. 

 
BSM is een goede voorbereiding voor: Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (ALO), Fysiotherapie, Johan Cruijff 

Academy, Sport Studies, Voeding 
& Diëtetiek, Geüniformeerde 
beroepen zoals bij de Politie, 
Brandweer, Ambulance en 
Defensie (KMA, Landmacht/ -
Luchtmacht/Marine) en 
Verpleegkunde. Maar ook HBO 
Leisure, vrijtijdskunde, 
Eventmanagement en Toerisme.  
 
Ben jij sportief, hou je van 
organiseren en wil je straks een 
goede en leuke vervolgopleid-
ing kiezen dan is BSM een 
goede keuze!
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V ANAF DE vierde klas zijn de reguliere lessen l.o. opge-
bouwd uit klassenblokken en keuzeblokken. In een klassen-

blok werk je aan een thema met je eigen klas. In een keuzeblok 
werk je samen met de parallelklas en mag je een keuze maken 
uit de aangeboden onderdelen. Ongeveer de helft van je cijfer 
wordt bepaald door je eigen vaardigheid, de ander helft door 
zelfredzaamheid. 
Verder ga je in de vierde en vijfde klas kennis maken met het 
moderne Athletic Skills Model in de gymles. 
In de eindexamenklassen krijg je sportoriëntatie. We gaan dan 
buiten school  leuke en spectaculaire sporten beoefenen. Vwo 
begint hier direct na de zomervakantie mee, het havo start hier-
mee in januari.  
Het vak l.o. moet met een voldoende worden afgesloten voor je 
aan het Centraal Examen mag deelnemen. 
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GEEN ANDER LAND heeft zo’n grote invloed gehad op de 
kunst, cultuur, de filosofie, de literatuur en de geschiedenis 

van Europa. En nog steeds is Duitsland bepalend op het gebied 
van de economie en politiek van Europa. Duitsland is dus een 
zwaargewicht!  
Dit is één kant van Duitsland… De andere kant is dat er geen 
hippere plek op aarde is dan Berlijn. Elke kunstenaar, filmma -
ker, modemaker of muzikant van enig aanzien trekt naar Berlijn. 
 
De liefhebbers of fijnproevers die Duits kiezen, als keuzevak  
of profielvak, leren dus niet enkel ‘een’ vreemde taal.  
Ze krijgen toegang tot een gigantisch cultuurgebied met de 
meeste sprekers binnen Europa (100 miljoen Duitssprekenden)! 
Meteen in de 4e klas maak je kennis met écht gesproken  
en geschreven Duits. Binnen een paar jaar ben je in staat je 
behoorlijk te redden in Duitsland en kun je helemaal zelf  
Duitse televisie, films, boeken, kranten en muziek op redelijk 
niveau volgen.  
 

Hoe ziet het vak eruit?  
Je begint met een snelle herhaling 
van de stof van de onderbouw, 
maar verdiept al gauw je woorden-
schat en grammatica kennis. Die heb 
je nodig voor de vier vaardigheden 
die centraal staan: lezen, luisteren, 
spreken en schrijven. Deze 
vaardigheden oefen je door 
bijvoorbeeld allerlei tekstsoorten te 
lezen, nieuwsberichten en radio-

programma’s te luisteren, documentaires en films te kijken.  
Daarnaast schrijf je brieven en recensies, lees je een Duits boek 
of literair verhaal en kijk je Duitstalige films.  
Tot slot oefen je dagelijks taalgebruik, houd je een presentatie, 
geef je je mening, discussieer je in het Duits of je verdedigt 
stellingen op een mondeling. Het schoolvak Duits eindigt,  
net als bij Engels en Frans, met een landelijk eindexamen dat 
bestaat uit een aantal teksten met vooral meerkeuzevragen.
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IN HET BEGIN van de derde klas heb je al kennis gemaakt met 
het vak economie, zodat je weet waar het in de economie om 

draait. En dat is niet alleen geld! 
Economen bestuderen hoe mensen, bedrijven en de overheid 
tot keuzen komen. Als iemand vindt dat hij behoefte heeft aan 
nieuwe sportschoenen probeert hij die te kopen als hij het geld 
er voor heeft.  
Bedrijven springen hierop in door dergelijke schoenen aan te 
bieden. Koper en verkoper moeten het nu eens zien te worden 
over de prijs en hier maken we kennis met het begrip markt: de 
één wil kopen en de ander verkopen. 
 
Bij economie kijken we altijd vanuit het algemeen belang: hoe 
kunnen we in ieders belang de economie beter laten draaien?  
 
Het gaat onder andere over de volgende onderwerpen: 
Sparen, lenen, pensioenen 
Banken, rente, geld 
Kopen, verkopen, hoe hoog wordt de prijs? 
Verzekeren en uitkeringen 
Overheid: belastingen, subsidies 
Hoe hard groeit ons inkomen?  
Hoe voorkomen we dat er weer  
een economische crisis komt? 
Economisch beleid: Hoe voorkomen we werkloosheid?  
Hoe voorkomen we prijsstijgingen? 
Verdeling van het inkomen:  
Worden de armen armer en de rijken rijker? 
Export en import, wisselkoersen, de euro. 
 
Wat wordt van jou verwacht 
als je voor het vak kiest? 
Dat het jou boeiend lijkt 
om hier meer van te weten 
; 
Dat je geïnteresseerd bent 
in actualiteiten en gebruik 
van media, bijvoorbeeld kranten lezen niet vervelend vindt; 
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Dat je kunt en wilt rekenen. We gebruiken meestal geen 
ingewikkelde wiskunde. Wel werken we vaak met grafieken. 
Dat je vanuit gegeven veronderstellingen kunt redeneren en in 
staat bent oorzaak en gevolg goed te onderscheiden. 
 
Een voorbeeld van een economische redenering: 
Export stijgt > Productie stijgt > Werkloosheid daalt 
 
Uiteindelijk moet je dan in staat zijn bijvoorbeeld de achter-
gronden van de volgende krantenkoppen te doorgronden: 
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Coca Cola en Pepsi  
duurder dan  
andere frisdranken

Philips beboet  
vanwege  
verboden  
prijsafspraken

Pensioenen 
moeten  
gekort worden  
door lage rente

Jeugdwerkloosheid:  
beter perspectief 
voor schoolverlaters

DE EURO: kunnen we zonder?

Overheidstekort loopt op 
door economische crisis

Gaat een schoon milieu samen  
met economische groei?

Bonussen voor  
bankiers  
oorzaak van  
faillissementen?
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ALLE ASPECTEN van de taal komen bij het vak Engels in de 
bovenbouw langs: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Deze 

vaardigheden worden aan het einde van de schoolrit getoetst. 
Leerlingen werken in de les zowel individueel als in groepjes en 
met Engelstalige methodes, Life en KeyNote: uitdagend, kleur-
rijk en boeiend. 
 
De bouwstenen van een taal zijn de woorden: 

WORDS  
 They talk, they read, they write 

WORDS 
 They struggle, they read, they fight 

WORDS, WORDS 
 They tell, they sell, they buy 

WORDS 
 They choose, refuse, deny 
      WORDS 
     W O R D S 
  W  O  R  D  S 

         W   O   R   D   S 
     W    O    R     D     S 
 
 
Woorden leren doe je nog steeds, omdat het de bouwstenen zijn 
van de taal, en omdat een grote woordenschat je helpt om meer 
vat te krijgen op het Engels bij het lezen, schrijven, luisteren en 
spreken. 
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Om die reden zul je ook veel teksten lezen: uit boeken, tijd-
schriften en op Internet. Ook zal je studieprogramma lees-, 
schrijf- en luisteropdrachten bevatten, die je helpen je kennis 
van de taal verder uit te breiden. Dit gebeurt niet alleen in de 
les, maar ook thuis.  
Het maken van een filmpje, het bijhouden van een persoonlijk 
portfolio en het houden van presentaties m.b.v. een PowerPoint 
staan ook op het programma. Ook zal je kennis van de 
Engelstalige cultuur en literatuur groeien, o.a. door verschillende 

literaire werken te lezen. 
Het juiste gebruik van de gram-
matica fungeert steeds meer als 
ondersteuning van de vaardig -
heden, en is niet langer een 
doel op zich. 
Aangezien steeds meer studies, 

boeken en colleges op de universiteit en het HBO in het Engels 
zijn, is het niet moeilijk gemotiveerd te zijn om deze taal meer 

eigen te maken en zo beter voorbereid aan 
een vervolgopleiding te kunnen beginnen. 
Leesvaardigheid is uiteindelijk de inhoud 
van het eindexamen: open en gesloten vra-
gen zo goed mogelijk kunnen beantwoor-
den is een gezamenlijk streven. 
 
 

Kortom: Engels wordt zeker  
moeilijker en intensiever  
maar ook leuker en interessanter! 
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IN KLAS 1, 2 EN 3 ben je bij Frans bezig geweest een basis te 
leren die we in de bovenbouw uitbouwen. In de les wordt veel 

Frans gesproken door jou en door de docent. Je zult in de 
Franse les dus ondergedompeld worden in het Frans, waardoor 
je de taal steeds beter gaat verstaan en spreken. 
 
We gebruiken in de bovenbouw andere boeken dan in de 
onderbouw. De methode Libre Service is er op gericht dat je 
heel zelfstandig aan de slag gaat met de vier vaardigheden: 
Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Elk hoofdstuk draait om 
een thema en is opgedeeld in die vier vaardigheden en bijbe-
horende blokjes grammatica.  
Op de studiewijzer staat wat er elke week in de les behandeld 
zal worden en wat je zelfstandig moet maken en leren. Dat leren 
zal vaak ook gebeuren uit het handboekje le manuel dat bij de 
methode hoort. Als het hoofdstuk bijvoorbeeld over het weer 
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gaat dan leer je in het manuel de woord-
jes die je ook in dat hoofdstuk tegenkomt 

en die je nodig hebt om de oefeningen goed 
te kunnen doen. Uitleg van de grammatica is ook 

in dit boekje te vinden. De methode bevat heel veel 
authentiek Frans materiaal. Elk hoofdstuk begint met 

een filmpje, en er wordt gewerkt met teksten die zo uit tijd-
schriften en kranten zijn gehaald met zeer uiteenlopende onder-
werpen.  
Ook zullen we Franse boekjes lezen en op het vwo aandacht 
besteden aan literatuurgeschiedenis. 
 
Het jaar is opgedeeld in vier periodes en in elke periode 
werken we ongeveer twee hoofdstukken uit het boek door.  
De eerste twee periodes van het jaar toetsen we voornamelijk 
de leesvaardigheid  en de kennis die je opdoet uit het boek.  
In de tweede helft van het jaar zullen we steeds meer aandacht 
besteden aan spreken, luisteren en schrijven. Je maakt dan dus 
ook een spreektoets, een luistertoets en een schrijftoets om te 
testen of je vooruitgang boekt in die vaardigheden.  
 
Het cijfer van de vierde klas is voornamelijk opgebouwd uit 
voortgangstoetsen, d.w.z. dat je werkt voor de overgang naar de 
vijfde klas. Daarnaast zal er één schoolexamencijfer voor liter-
atuur worden behaald; dit cijfer telt dus al mee voor je examen-
dossier. 
Het Centraal Schriftelijk Examen in 5Havo en 6vwo gaat over de 
leesvaardigheid. Je zult dan Multiple Choice en open vragen 
moeten beantwoorden over een flink 
pakket Franse teksten. Om die teksten 
goed te kunnen begrijpen, blijven we 
ons ook in de bovenbouw interesseren 
voor Frankrijk, de Fransen en hun cul-
tuur en levenswijze. We proberen je in 
de lessen iets mee te geven van het joie 
de vivre van de Fransen!
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Ontdek gisteren, begrijp vandaag 
Bij geschiedenis leer je hedendaagse verschijnselen te verkla ren 
en te begrijpen vanuit het verleden. Je leert oorzaken en gevol-
gen van bepaalde gebeurtenissen te onderscheiden en in hoev-
erre deze gebeurtenissen een grote verandering zijn of juist een 
voorbeeld van continuïteit. 
Niet alleen kan je actuele gebeurtenissen beter begrijpen, je 
ontwikkelt ook vaardigheden die je helpen kritisch om te gaan 
met informatie. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid 
informatie die tegenwoordig op internet te vinden is. Wat is nep-
nieuws en wat niet? De historische vaardigheden die je leert, ga 
je steeds vaker gebruiken in je dagelijks leven.  
Omdat geschiedenis over mensen gaat, leer je ook om je in te 
leven in een ander. Waarom maakten mensen in die tijd een 

bepaalde keuze. Je verplaatsen in de tijd is niet 
mogelijk en ook het innemen van het standpunt van 
een ander is niet gemakkelijk. Als je het verleden 
beoordeelt vanuit het standpunt van het heden kan 
dat leiden tot het veroordelen van dat gedrag als 
‘dom, ‘primitief’ of ‘schandalig’. Daar word je niet 
wijzer van. Beter is het om te onderzoeken waarom 
mensen in het verleden deden wat ze deden. 
Centraal staan natuurlijk de grappige, mooie of 
soms ontroerende verhalen die te vertellen zijn over 
het verleden en hoe dit verleden onze huidige 
samenleving heeft vormgegeven. 
 

Hoe ziet het vak eruit in de bovenbouw? 
Net als in de onderbouw worden de tien tijdvakken behandeld. 
Deze tijdvakken helpen je de geschiedenis te ordenen en de 
belangrijkste ontwikkelingen te onderscheiden. Bepaalde 
onderwerpen komen uitgebreider aan bod voor het vwo: steden 
& burgers in de Lage Landen; Verlichting; theorie en praktijk; 
Confucianisme, communisme & kapitalisme in China; Democratie 
& dictatuur in Duitsland en voor havo: Industrie & kolonialisme in 
het Britse Rijk; Democratie & dictatuur in Duitsland; Nederland 
van emigratieland tot immigratieland. 
Geschiedenis is een verplicht vak in het EM en CM profiel.
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EEN MISVERSTAND bij het kiezen voor het vak Kunst 
Algemeen in de Tweede Fase is dat je al goed moet zijn  

in tekenen of schilderen of handvaardigheid. Een beetje talent is 
altijd meegenomen, maar net als bij alle andere vakken kun je 
alles leren. 
Een groot deel van de kunsturen wordt in beslag genomen door 
praktische opdrachten. Dat kunnen tekeningen of schilderijen 
zijn, maar ook ruimtelijke objecten in verschillende materialen. 
Wat je vooral leert, is om onderzoek te doen naar en creatieve 
oplossingen te bedenken voor problemen. Die vaardigheden zal 
je in je verdere carrière altijd van pas komen. 

Daarnaast wordt er bij kunst verder 
gekeken dan je neus lang is. Je 
leert verbanden leggen tussen kun-
ststromingen, kunstenaars en 
tijdgeest, maar ook bijvoorbeeld 
waar popidolen van tegenwoordig 
hun inspiratie vandaan halen. 
Kunst is overal om je heen. En zeker 
in Amsterdam. In de bovenbouw 
proberen we dan ook regelmatig 
uit de schoolbanken te stappen om 
kunst van heel dichtbij en in het 
echt te bekijken.  
 

Het schoolexamen is voor de helft praktijk en voor de andere 
helft theorie. Het Centraal schriftelijk examen is alleen 
gebaseerd op theorie en behelst voor zowel havo als vwo de 
kunst in de twintigste eeuw. De havo leerlingen krijgen daar 
nog een ander onderwerp bij en vwo leerlingen hebben nog 
twee extra onderwerpen uit de eeuwen die ervoor liggen.  
Kunst Algemeen gaat niet alleen over beeldende kunst, maar 
ook over dans, theater, muziek, design en film.  
Je leert zo dat elke kunst discipline niet zonder een ander kan en 
dat kunst nooit losgezien kan worden van de maatschappij 
waarin we leven.  
Met kunst in je pakket wordt je wereld mooier en leer je de 
wereld om je heen beter te bekijken.
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IN DE TWEEDE FASE vwo komen leerlingen via Grieks en/of 
Latijn en KCV (Klassieke Culturele Vorming) meer te weten 

over de klassieke cultuur en de invloed ervan op de cultuur van 
het Westen. Aan de hand van Griekse en Latijnse schrijvers, 
deels in hun oorspronkelijke taal, deels in vertaling, krijgen zij 
te maken met onderwerpen die ook nu nog mensen boeien,  
zoals liefde, vriendschap, rechtvaardigheid, democratie, dood 
en politiek. 
 
Doordat leerlingen zich verdiepen in de gedachten- en gevoels -
wereld van de klassieke cultuur, kunnen zij zich bewuster wor-
den van hun eigen gedachten en gevoelens en kunnen ze kri-
tisch staan ten opzichte van eigen en andermans denkbeelden.  
Met de talen en KCV leren zij hun weg te zoeken in de rijke,  
culturele historie van Europa. De wereld is veranderd in twee 
millennia, maar de mens zelf niet.
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LEUKE FOTO. Gekke wolk. Hoe kan dat? Is dat de eerste vraag 
die bij je opkomt? Dan is natuurkunde vast een vak voor jou.  

Als je natuurkunde in de Tweede Fase kiest, zul je dat vast doen 
omdat je het een leuk vak vindt. Als je daarnaast ook belang-
stelling hebt voor natuurkundige vraagstukken en als je van 
nature allerlei verschijnselen om je heen wilt kunnen verklaren, 
dan kun je niet om natuurkunde heen. En dan moet die belang-
stelling natuurlijk niet alleen maar betrekking hebben op spec-
taculaire verschijnselen zoals op deze foto maar ook op 
alledaagse dingen als de werking van een verrekijker, de crawl-
beweging van een zwemster, het uit de bocht vliegen van een 
auto of de werking van een TL-buis.  
Daarbij moet je niet bang zijn voor enig denk- en rekenwerk. Je 
zult erg geholpen zijn als je een beetje lol hebt in het oplossen 
van vraagstukken en natuurlijk is het daarbij belangrijk dat je 
ook plezier hebt in de wiskunde.  
Als je daarnaast van jezelf weet dat je goed in staat bent om 
regelmatig te werken en als je bovendien een beetje zelfstandig 
bent, dan zul je dit vak zeker aankunnen. Regelmatig werken is 
belangrijk omdat inzicht, begrip en zelfstandig met de stof kun-
nen omgaan een grote mate van training en oefening vereisen. 
Daarnaast zullen de onderzoeksvaardigheden die je in de 
onderbouw geoefend hebt verder uitgebouwd worden zodat je 
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uiteindelijk zelfstandig een onderzoek zult kunnen opzetten. 
 
Natuurkunde zul je in de Tweede Fase als één vak krijgen. 
Bij natuurkunde werk je met studiewijzers voor tweewekelijkse 
taken die je precies zeggen wat je te wachten staat in de C-uren 
(demonstraties, uitleg van de leerstof, behandeling van voor-
beelden, eventueel zelf een proef doen om de leerstof beter  
te begrijpen), wat je moet doen buiten de C-uren (practica en 
zelfstandige onderzoeken en samen leren hoe je vraagstukken 
aanpakt) en wat er thuis aan bod moet komen (oefening en 
training).  
 
Hoewel in de C-uren bijna alles uitgelegd wordt, is het boek dat 
we gebruiken onmisbaar om zelf alles nog eens door te nemen. 
Bovendien geeft het boek voldoende oefenmateriaal om de 
leerstof te beheersen.  
In elke periode krijg je een praktische opdracht die vanaf de 
vierde klas al meetelt voor het schoolexamen. Regelmatig krijg 
je schriftelijke overhoringen en iedere periode wordt afgesloten 
met een toets.
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SPECIAAL VOOR leerlingen die NG of NT hebben gekozen is 
er NLT. Het is een combinatie van de zogenaamde 

bètavakken (natuurkunde, scheikunde, wiskunde, fysische 
aardrijkskunde en biologie). Dat betekent niet dat je bij NLT 
precies hetzelfde leert als bij de bètavakken. 
 
NLT gaat over actuele, vakoverstijgende vraagstukken in de 
natuurwetenschap en technologie. De kennis die je opdoet bij 
de bètavakken combineer je en pas je in samenhang toe, én je 
verdiept je kennis. Je leert nieuwe dingen over onderwerpen 
die bij de ‘gewone’ bètavakken haast niet aan bod komen. 
Je komt allerlei dingen te weten over de achtergrond van en 
nieuwste technieken in de geneeskunde, bij sporenonderzoek, 
in de landbouw en in de ruimtevaart, over de ontwikkeling van 
de aarde en het heelal en nog veel meer wat te maken heeft met 
natuurwetenschap en technologie. 
 
Bij NLT wordt er gewerkt in modules. Dat betekent dat je een 
aantal weken bezig bent met een bepaald onderwerp en daar 
van alles over leert. Daarna ga je verder met de volgende  
module. Je vindt alle modules op internet: www.betavak-nlt.nl. 
 
Voorbeelden van modules zijn: 
Forensisch onderzoek 
Het opsporen van misdadigers met  
sporenonderzoek zoals DNA-fingerprinting  
en vingerafdrukken. 
Ruimte voor de Rivier 
Maatregelen in rivierengebieden tegen overstromingen, en het 
ontwerpen van de inrichting van een uiterwaard. 
Lijmen en hechten 
Moderne toepassingen van chemisch-fysische bevestigings -
methodes, zoals in ziekenhuizen om botsplinters vast te zettenof 
in de vliegtuigbouw.  
Medicijnen – van molecuul tot mens 
Hoe medicijnen bedacht en ontworpen worden, hoe ze werken 
en waar ze vandaan komen.  
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Sommige van deze dingen leer je natuurlijk niet alleen uit 
boeken; je zal ook zelf gaan experimenteren en je komt in con-
tact met bedrijven, kennisinstituten, hogescholen en universiteit-
en die op deze gebieden werkzaam zijn. 
 
NLT voor havo 
Op de havo richt NLT zich op hoe je in de praktijk gebruik 
maakt van nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en tech-
nologie. NLT is een goede voorbereiding op hbo-opleidingen  
in de bètasector.  
De manier waarop je NLT krijgt, lijkt op hoe het bij veel hbo-
opleidingen gaat. Je krijgt net als in het hbo (bijvoorbeeld bij 
Voedingsmiddelentechnologie, Chemie-opleidingen, 
Milieukunde en Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische 
Technieken). Relevante theoretische kennis, waarmee je meteen 
opdrachten kunt doen.  
 
NLT voor vwo 
Op het vwo richt NLT zich op onderzoek en ontwikkeling binnen 
de bètawetenschappen en de technologie. Bij NLT leer je over 
de grenzen van de ‘gewone’ bètavakken heen te kijken door te 
werken aan vakoverstijgende vraagstukken.  
Dit is een voorproefje van je vervolgstudie. Want ook bij veel 
universitaire opleidingen heb je te maken met een combinatie 
van vakken. 
Voorbeelden van opleidingen die aansluiten op NLT zijn: 
Biomedische Wetenschappen, Voeding en Gezondheid, 
Bouwkunde, Landschapsarchitectuur, Levensmiddelen techno -
logie, Chemische Technologie, Milieuwetenschappen, 
Aardwetenschappen, Biomedische Technologie, Technische 
Innovatiewetenschappen, Industrial Design en Automotive 
Engineering.
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NET ALS IN DE ONDERBOUW ben je voor Nederlands in de 
bovenbouw bezig met de vaardigheden: lezen, schrijven, 

spreken en luisteren. Het niveau wordt wel steeds hoger.  
Wie in de onderbouw steeds gewerkt heeft aan de opdrachten 
en een basis heeft gelegd voor teksten lezen, (jeugd)literatuur 
lezen, goed schrijven en grammatica zal daarvoor beloond wor-
den in de bovenbouw. Wie dat te weinig heeft gedaan, zal dit 
waarschijnlijk merken en de achterstand moeten wegwerken.  
De teksten en schrijfopdrachten worden moeilijker. Uiteindelijk 
werken we toe naar een niveau dat je nodig hebt voor het hbo 
of de universiteit. 
 
Aparte grammaticalessen krijg je niet meer in de bovenbouw. 
De basis wordt bekend verondersteld. Je hebt deze kennis  
met name nodig bij het zelf schrijven. Denk aan spelling, inter-
punctie, een goede zinsbouw en stijl. Er wordt nog wel apart 
geoefend in spelling en formuleren. 
 
Literatuur en een literatuurlijst 
In de bovenbouw lees je ieder jaar  
een verplicht aantal Neder landse  
literaire romans/verhalen. 
Jeugdromans en literaire  
thrillers horen daar niet  
meer bij; je betreedt de literaire wereld van de volwassenen. 
Je leert verhalen analyseren. Met de boeken die je leest en ver-
werkt bouw je gedurende de bovenbouw een leesdossier op. Als 
afronding doe je een mondelinge toets over de titels uit je lees-
dossier.  Je krijgt ook literatuurgeschiedenis. Welke teksten wer-
den geschreven in de middeleeuwen of in onze Gouden Eeuw? 
Waarover en hoe schreven mensen in de negentiende en 
twintigste eeuw? Dachten zij anders dan wij, zijn sommige 
emoties nog herkenbaar? Bij welke kunstvormen uit die tijd 
passen de teksten?  
Op het vwo wordt de literatuurgeschiedenis behandeld aan de 
hand van teksten. Op de havo worden er een paar periodes uit-
gelicht. Uit deze periodes lees je ook boeken en gedichten, 
soms klassikaal.  
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Ook leer je (moderne) gedichten analyseren met alle begrippen 
die daarbij horen. Je maakt een eigen bloemlezing waarin je 
een paar gedichten uitgebreid analyseert.  
De theorie en literaire teksten kunnen wel eens aanleiding 
geven om zelf je eigen gedicht of verhaal(afloop) te schrijven. 
Door je kennis ontwikkel je ook je gevoel voor taal en stijl. 
Je ontwikkelt jezelf al lezend en krijgt een persoonlijke smaak 
voor bepaalde boeken of schrijvers.  
 
Teksten lezen en schrijven 
Je leert steeds moeilijkere teksten lezen, begrijpen en analy-
seren. De uitbreiding van je woordenschat is daarbij essentieel. 
Je doorziet de bedoeling en structuren van teksten en bent in 
staat nauwkeurig en kritisch te lezen. Je herkent de tekstsoorten 
uiteenzetting, betoog en beschouwing en leert ze ook zelf te 
schrijven. Daarnaast zijn er andere schrijfopdrachten zoals een 
sollicitatiebrief en een recensie. Voor het schoolexamen schrijf 
je een betoog of beschouwing aan de hand van een aantal tek-
sten/artikelen. 
Bij het centraal schriftelijk examen krijg je een tekst van een 
behoorlijk niveau met vragen en andere teksten die je moet 
samenvatten en waarvan je de argumentatie moet beoordelen. 
Ook je vaardigheid in spelling en formuleren wordt getoetst. 
 
Spreken en luisteren 
De spreekvaardigheid krijgt ook aandacht. Na de nodige theo-
rie en oefeningen in de klas word je beoordeeld op je deel-
name aan een debat in een groepje. Argumenteer je goed en 
overtuigend met kennis van zaken? Spreek je duidelijk en in 
goed Nederlands? Het cijfer telt mee voor je schoolexamen. 
 
Voor het lezen en schrijven van teksten en de spreek-
vaardigheid werken we met de methode Op Niveau. Daarnaast 
gebruiken we actuele artikelen uit kranten en tijdschriften. 
Kortom, een veelzijdig programma, waarbij een actieve inbreng 
van je verwacht wordt.

N
ED

ER
LAN

D
S

KEUZEVAK BIJ 

CM 
EM 
NG 
NT 

 
VERPLICHT BIJ 

CM 
EM 
NG 
NT 

KERNVAK



32

O
&

O
 

(O
N

D
ER

ZO
EK

 &
 O

N
TW

ER
P

EN
)

KEUZEVAK BIJ 

CM 
EM 
NG 
NT 

 
VERPLICHT BIJ 

CM 
EM 
NG 
NT 

De O&O leerlingen in klas 3 kunnen een natuurprofiel kiezen 
(NG of NT) met daarin verplicht O&O als examenvak. 

Waar in de technasiumstroom van de onderbouw de nadruk ligt 
op kennismaking met de bètawerelden en het verwerven van 
vaardigheden, draait het in de bovenbouw om verdieping en het 
bepalen van een eigen richting. In de bovenbouw HAVO en VWO 
krijgen leerlingen te maken met reguliere projecten, keuzecol-
leges en keuzeprojecten. Het examenprogramma O&O bestaat 
uit grote projectopdrachten; de keuzeprojecten in het voorexam-
enjaar en de meesterproef in het examenjaar.  
De inhoud van keuzeprojecten: je kiest een onderwerp op basis 
van jouw interesse en gaat daarbij op zoek naar een opdracht-
gever en naar experts uit het hoger onderwijs (HBO of WO). 
Hierdoor krijg je meteen een beeld of een bepaalde 
opleiding/beroep bij je past! 
De meesterproef is het afsluitende project van het vak O&O, 
waarbij leerlingen geheel zelf de opdracht vormgeven, een 
bijbehorende opdrachtgever vinden, en de opdracht uitvoeren. 
De meesterproef is verplicht gekoppeld aan het PWS. Leerlingen 
die de meesterproef doen, gebruiken het PWS voor hun indivi -
duele verdieping. De meesterproef wordt afgesloten met een 
presentatie voor de opdrachtgever, expert, ouders, docenten en 
andere betrokkenen. Aan het eind ontvangen leerlingen een cer-
tificaat van het Technasium. 
Door het technasium te volgen, zijn leerlingen optimaal toegerust 
om na hun eindexamen te starten met een bètatechnische 
vervolg opleiding. 
Leerling ervaring na het afronden van het technasium: 
https://www.technasium.nl/hoe-het-nu-met-hilmar-derksen-oud-
technasiumleerlingen-blikken-terug 

www.technasium.amsterdam
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I N DE BOVENBOUW krijg je scheikunde als je kiest voor het 
profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. 

Scheikunde is een vak waarin je onder 
andere een taal leert; formule taal. Je 
leert dus wat H2O echt betekent (twee 

waterstofatomen die aan een zuurstof atoom zijn gebonden).  
Je leert elk hoofdstuk een stukje meer zodat je op een gegeven 
moment kunt uitleggen waarom water moleculen een bepaalde 
vorm hebben. 

Hierdoor is Scheikunde een stapelvak; een vak waarin je de 
voorgaande hoofdstukken nodig hebt om het hoofdstuk te 
begrijpen waarmee je bezig bent. 
 

Er is een wereld die we kunnen zien:  
de macrowereld en voor scheikunde is 
er ook een microwereld, het moleculaire 
niveau. Naarmate je meer van moleculen 
weet kun je deze kennis van het micro -
niveau gebruiken om te beschrijven 
waarom bijvoorbeeld alcohol goed 
oplost in water. 

Wat belangrijk is in de nieuwe scheikunde is dat je je 
scheikunde kennis kunt gebruiken, dat je het kunt toepassen in 
een nieuwe situatie.  
Er wordt iets beschreven en dan moet jij kunnen uitleggen 
waarom dat zo is. Moeilijk is dan dat je iets nieuws krijgt dat je 
nog niet hebt gezien. 
Dit moet je oefenen. Bij scheikunde is veel oefenen echt nodig 
zodat je dit toepassen leert. 
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Rekenen is belangrijk bij 
scheikunde. Dit kun je uiter-
aard oefenen maar hou 
rekening met wat pittig 
rekenwerk bij scheikunde.  
Uiteindelijk moet je bijvoor-
beeld kunnen uitrekenen 
welk industrieel proces het 
minste aantal gram afval per 

gram product oplevert en dus het meest “groen” is 
 
Bij scheikunde doe je ook veel practicum, het is een doe-vak. 
Niet alleen maar in de bankjes. 
In het practicum krijg je de stof op een andere manier 
voorgeschoteld, je ziet iets gebeuren en je moet uitleggen 
waarom.
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SPAANS wordt wel eens de derde wereldtaal genoemd. In het 
toenemende internationale verkeer neemt Spaans dan ook 

een belangrijke plaats in. 
Vanaf 1999 wordt op Damstede (zowel in 4-havo als 4-vwo) het 
vak Spaans als startersvak in de Tweede Fase aangeboden.  
Het woord startersvak betekent, dat het niet nodig is om 
voorkennis op het gebied van Spaans te bezitten wanneer je dit 

vak in de vierde klas wilt kiezen. 
Het vak wordt aangeboden in de vrije ruimte. 

Er is uitsluitend een schoolexamen, dus er 
vindt geen landelijk centraal examen plaats. 
Spaans kan nooit in de plaats komen van de 

andere moderne vreemde talen. 
In het vak wordt aandacht besteed aan vier 

onderdelen: spreken, luisteren, lezen en schrijven. 
Literatuur wordt niet getoetst. De vier genoemde onderdelen 
tellen in het school examen even zwaar. Daarnaast wordt er veel 
aandacht besteed aan de cultuur, tradities en gewoontes die bij 
Spanje en andere Spaanstalige landen bij horen. 
Het doel is om de taal zodanig te verwerven, dat je een goede 
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit  
wanneer je van school komt. Uiteraard ligt het eindniveau op  
het vwo hoger dan op de havo.
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ER ZIJN TWEE wiskundevakken op het havo en vier  
wiskundevakken op het vwo. Deze vakken zijn grofweg 

gekoppeld aan de gekozen profielen. 
 
havo:  
CM mag wiskunde A 
EM wiskunde A 
NG wiskunde A of wiskunde B 
NT wiskunde B 
vwo: 
CM wiskunde C of wiskunde A 
EM wiskunde A of wiskunde B 
NG wiskunde A of wiskunde B 
NT wiskunde B 
 
Wiskunde is onmisbaar in techniek en wetenschap, maar is ook 
in de cultuur (kunst, filosofie, architectuur) en in het dagelijks 
leven (kranten, verzekeringen, hypotheken) terug te vinden. 
Leerlingen leren wiskundige kennis te gebruiken in maatschap-
pelijke, economische en sociaalwetenschappelijke situaties 
(wiskunde A en C) of in natuurwetenschappelijke en technische 
toepassingen (wiskunde B en D). Met name bij wiskunde B en D 
verwerven leerlingen inzicht in wiskundige structuren. 
 
Het vak wiskunde D bieden we alleen aan op het vwo en kan 
alleen gekozen worden als een leerling ook wiskunde B heeft. 
Deze combi geeft een stevige basis voor natuurwetenschap-
pelijke en technische studies voor de goede, in wiskunde geïn-
teresseerde, leerling. 
 
De vakken wiskunde A, B en C behoren, samen met Nederlands 
en Engels, tot de zogenaamde kernvakken.  Slechts één van 
deze vakken mag bij je examen met een 5 afgesloten worden, 
de andere kernvakken moeten dan voldoende zijn.  
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Wat houdt wiskunde op het havo in? 

HET WISKUNDEVAK voor de leerlingen in de M(aatschappij)-
profielen is Wiskunde A. Het is verplicht voor de leerlingen uit 

het EM-profiel; voor de leerlingen in het CM-profiel is het een 
keuzevak, dat een nuttige basis voor verschillende vervolgstudies 
geeft. Maar ook leerlingen in het NG-profiel kunnen voor 
wiskunde A kiezen.  
De voornaamste doelstelling van wiskunde A is bij te dragen tot 
de algemene ontwikkeling van ‘gecijferdheid’ met ruime aandacht 
voor rekenen. Het bereidt, door de grote statistiek component, 
goed voor op een sociale of economische studie. Theorie en 
opgaven zijn vaak gekoppeld aan concrete toepassingen.   
 
Wiskunde B is het vak voor de N(atuur)-profielen. Het is verplicht 
in het NT-profiel en in het NG-profiel mag het gekozen worden.  
Doelstelling van het vak wiskunde B is een goede basis te leggen 
voor een vervolgstudie in een exacte of technische rich ting. 
Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime 
aandacht voor algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden 
en het inzichtelijk toepassen van een en ander. 
Opleidingen die aansluiten bij wiskunde B: wiskunde,  
natuurkunde, scheikunde, architectuur, civiele techniek,  
forensische techniek, ... 
 
Wanneer wiskunde A en wanneer wiskunde B? 
Wiskunde A: 
Ik vind onderwerpen wiskunde A leuker 
AK of NLT als profielvak, `licht’ beta-pakket 
Past goed bij vervolgstudie  
Ik moet hard werken voor een voldoende voor wiskunde 
Is goed voor mijn slaagkans en gemiddelde  
Wiskunde B: 
Ik vind onderwerpen wiskunde B leuker 
Past goed bij betavakken in het pakket 
Past goed bij vervolgstudie  
Ik ben goed in wiskunde  
Ik houd van puzzelen en uitgedaagd worden 
Ik wil er hard voor werken 
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Wat houdt wiskunde op het vwo in? 
Wiskunde C is het wiskundevak voor de leerlingen in het  
CM-profiel. Deze leerlingen mogen ook wiskunde A kiezen. 
Wiskunde C biedt een algemene wiskundige vorming, die zich 
richt op wiskundige en statistische gecijferdheid, statistisch 
redeneren en inzicht in de historische en culturele plaats van de 
wiskunde in wetenschap en maatschappij. Onderwerpen speci-
fiek voor wiskunde C zijn vorm en ruimte en logica, waarmee je 
op een wiskundige manier met creatieve onderwerpen en taal 
aan de gang gaat. Daarnaast is er, net als bij wiskunde A, veel 
aandacht voor statistiek en het maken en interpreteren van 
tabellen en grafieken. 
Opleidingen die aansluiten bij wiskunde C: talen, kunstzinnige 
opleidingen, journalistiek, geesteswetenschappen, … 
 
Wiskunde A bereidt voor op een universitaire vervolgstudie in 
de sociale, economische en medische wetenschappen en het 
vak heeft aansluiting zowel bij het M- als het N-profiel.  De 
inhoud concentreert zich op toegepaste analyse en statistiek, 
maar heeft ook een abstractere component. Theorie en opgaven 
zijn veelal gekoppeld aan concrete toepassingen. 
Onderwerpen uit wiskunde A zijn onder andere: kansrekening, 
combinatoriek, statistiek, hypothese toetsen, functies en 
grafieken, analyse en ook differentiaalrekening, sinusoïden en 
logaritmen. 
Opleidingen die aansluiten bij wiskunde A: economische  
studies, psychologie, sociaal wetenschappelijke studies,  
aardrijkskunde, geschiedenis, …. 
 
Wiskunde B bereidt voor op universitaire vervolgstudies in de 
bètawetenschappen, technische wetenschappen en econo -
metrie. Deze studies stellen dan ook vaak het vak wiskunde B 
verplicht. 
Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en analytische 
meetkunde, met ruime aandacht voor algebraïsche vaardighe-
den, formulevaardigheden en redeneren. Theorie en opgaven 
hebben hun toepassingen veelal binnen de wiskunde.  
Onderwerpen uit wiskunde B zijn onder andere: analytische 
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meetkunde, differentiëren, integreren en goniometrie.  
Opleidingen die aansluiten bij wiskunde B: wiskunde, natu-
urkunde, bouwkunde, scheikunde, elektrotechniek, econome-
trie, … 
 
Wiskunde D is een profielkeuzevak in het NT-profiel en een 
keuzevak in het NG-profiel. Het is een vak dat onderwerpen uit 
wiskunde B verdiept, de statistiek-onderwerpen uit wiskunde A 
behandelt en ook een aantal nieuwe onderdelen van de 
wiskunde laat zien.  
Wiskunde D geeft een goed beeld van de manier waarop 
wiskunde in de praktijk toegepast wordt en het legt een stabiele 
basis voor een exacte of technische studie. Daarnaast is het 
bedoeld om leerlingen die goed zijn in de beta-vakken te 
motiveren door uitdagende en diepgaande onderwerpen aan te 
bieden. Technische universiteiten geven steeds vaker aan dat ze 
voorkeur hebben voor leerlingen met wiskunde D in hun 
pakket. 
Wiskunde D is daarom ook niet voor alle vwo-leerlingen 
weggelegd. Een abstracte denkwijze en inzicht in berekeningen 
en theorieën zijn nodig, maar nog veel belangrijker: je moet 
wiskunde leuk vinden; je zult er intensief mee bezig moeten 
gaan in dit vak. 
Onderwerpen uit wiskunde D zijn onder andere: kansrekening, 
statistiek, bewijzen in vlakke meetkunde, complexe getallen, 
dynamische modellen, logica en cryptografie. 
Wiskunde D is een schoolexamenvak, dat je afsluit voordat de 
centrale examens beginnen.  
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Wanneer wiskunde A en wanneer 
wiskunde B voor  
de EM-er en de NG-er? 
Wiskunde A: 
Ik vind onderwerpen wiskunde A 
leuker 
Ik heb interesse in economische en 
sociale vakken  

Past goed bij vervolgstudie  
Ik moet hard werken voor een voldoende voor wiskunde 
Is beter voor mijn slaagkans en gemiddelde 
 
Wiskunde B: 
Ik vind onderwerpen wiskunde B leuker 
Past goed bij betavakken in het pakket 
Wordt gevraagd bij groot aantal vervolgstudies  
Ik ben goed in wiskunde  
Ik houd van puzzelen en uitgedaagd worden 
 
Wanneer wiskunde A en wanneer  
wiskunde C voor de CM-er? 
Wiskunde A: 
Onderwerpen wiskunde A leuker 
Interesse economische richting 
Wiskunde C: 
Onderwerpen wiskunde C leuker 
Interesse kunst/talen richting 
 
De wiskundevakken worden vanaf september 2015 in een 
nieuwe opzet gegeven. Daarmee vervalt de situatie dat 
wiskunde C grotendeels een onderdeel is van wiskunde A. 
Het is dan ook niet meer zo dat wiskunde C aangeraden wordt 
als je minder goed bent in wiskunde. Wiskunde A verdiept zich 
in de wat abstractere onderwerpen analyse, differentiaalreken-
ing en sinusoïden en wiskunde C verdiept zich in de onderwer-
pen logica en ‘vorm en ruimte’.  
Wel hebben de twee vakken een stukje overlap, vandaar dat de 
lessen in de 4e klas nog gezamenlijk gegeven worden.
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PLANNING 2019 - 2020 
Datum                               Activiteit 

Vanaf 1 november           Werken aan opdrachten digitale methode  

19 november                    Ouderavond Profielkeuze 

januari                              Carrousel nieuwe vakken 

14 februari                       Voorlopige profielkeuze via Zermelo 

23 en 24 maart                Leerlingbesprekingen, docenten geven  
                                        advies over profielkeuze 

9 april                              Definitieve profielkeuze via Zermelo 
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Succes met kiezen!
De decaan: 
Odulpha Klabbers      o.klabbers@damstede.net 


