
 

 

Profielen op de HAVO 

Algemeen deel: 
Bewegingsonderwijs - Culturele & Kunstzinnige Vorming (CKV) – Engels – Maatschappijleer – Nederlands 

Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek 
Profieldeel: 
Geschiedenis 
+1 uit: 

❑ Duits 
❑ Frans 

+1 uit: 
❑ Aardrijkskunde 
❑ Economie 
❑ Maatschappijwetenschappen 

+1 uit: 
❑ Duits 
❑ Frans 
❑ Muziek* 
❑ Tekenen* 

Profieldeel: 
Economie 
Geschiedenis 
 
+1 uit: 

❑ Wiskunde A 

❑ Wiskunde B 

 
+1 uit: 

❑ Aardrijkskunde 

❑ Bedrijfseconomie** 

❑ Duits  

❑ Frans 

❑ Maatschappijwetenschappen 

Profieldeel: 
Biologie 
Scheikunde 
 
+1 uit: 

❑ Wiskunde A 
❑ Wiskunde B 

 
+1 uit: 

❑ Aardrijkskunde 

❑ Natuurkunde 
 

Profieldeel: 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Wiskunde B 
 
+1 uit: 

❑ Biologie 

❑ Informatica 

 

Vrije deel: (kies er 1) 
❑ Aardrijkskunde 
❑ Bedrijfseconomie** 
❑ Biologie 
❑ Duits 
❑ Economie 
❑ Frans 
❑ Informatica 
❑ Maatschappijwetenschappen 
❑ Muziek* 
❑ Tekenen* 
❑ Wiskunde A 

Vrije deel: (kies er 1) 
❑ Aardrijkskunde 
❑ Bedrijfseconomie** 
❑ Biologie 
❑ Duits 
❑ Frans 
❑ Informatica 
❑ Maatschappijwetenschappen 
❑ Muziek* 
❑ Natuurkunde 
❑ Tekenen* 

 

Vrije deel: (kies er 1) 
❑ Aardrijkskunde 
❑ Duits 
❑ Economie 
❑ Frans 
❑ Informatica 
❑ Maatschappijwetenschappen 
❑ Muziek* 
❑ Natuurkunde 
❑ Tekenen* 

 

Vrije deel: (kies er 1) 
❑ Aardrijkskunde 
❑ Biologie 
❑ Duits 
❑ Economie 
❑ Frans 
❑ Informatica 
❑ Maatschappijwetenschappen 
❑ Muziek* 
❑ Tekenen* 

 

Eventueel een extra vak: 
Dit moet een vak zijn uit de lijst ‘vrije 
deel’ 

Eventueel een extra vak: 
Dit moet een vak zijn uit de lijst ‘vrije 
deel’ 

Eventueel een extra vak: 
Bedrijfseconomie** of een ander vak 
uit de lijst ‘vrije deel’ 

Eventueel een extra vak: 
Bedrijfseconomie** of een ander vak 
uit de lijst ‘vrije deel’ 

*    Je mag niet muziek én tekenen kiezen 

** Bedrijfseconomie is alleen toegestaan in combinatie met economie 



 

 

Toelichting bij het kiezen van je profiel:  

 

1. Vakken in het algemeen deel zijn voor iedereen hetzelfde, hier is geen keuzemogelijkheid. 

 

2. Kies één van de vier profielen. Ieder profiel bevat vier vakken in het profieldeel. 

 

3. Kies één vak in het vrije deel. 

 

4. Kies eventueel nog een extra vak. Een extra vak is toegestaan bij minimaal een 7.0 

gemiddeld. Tussen 6.5 en 7.0 word je besproken in de bevorderingsvergadering. Bij een 

gemiddelde lager dan 6.5 is een extra vak niet toegestaan. 

 

 

Na 5 HAVO overstappen naar 5 VWO: 

Leerlingen die het HAVO-diploma op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest hebben behaald, kunnen 

instromen in 5 VWO om uiteindelijk ook het VWO-diploma te behalen.  

 

Om deze overstap mogelijk te maken, dient de leerling eindexamen te hebben gedaan in: 

1. wiskunde A of wiskunde B; 

2. een tweede moderne vreemde taal: Duits of Frans. 

De leerling kan vrijstelling krijgen voor de tweede moderne vreemde taal als:  

a. hij/zij dyslectisch is of kampt met een andere taal -of zintuiglijke stoornis; 

b. de tweede moderne vreemde taal het behalen van het eindexamen verhindert 

(alléén bij de profielen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek); 

c. de moedertaal van de leerling een andere is dan Nederlands, Engels of Fries. 

 

Daarnaast adviseren wij de leerling in 3 HAVO om een extra vak in zijn/haar profiel nemen. Als de 

leerling geen extra vak in zijn/haar profiel heeft, kan de leerling deze kiezen als hij/zij start in 5 VWO. 

In dat geval heeft de leerling de keuze uit de vakken die starten in 5 VWO: 

Bedrijfseconomie – Informatica – Maatschappijwetenschappen – Muziek – Tekenen 

Wij adviseren de overstap van HAVO naar VWO alléén te maken als het gemiddelde van 

schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen minimaal een 6.7 is. 

 

 

 


