
PROFIELKEUZEFORMULIER  
VWO 4 (start schooljaar 2021-2022) 
 
 
Voor je ligt het profielkeuzeformulier voor vwo 4 (schooljaar 2021-2022). Hierop kies je de vakken die je in vwo 4, 5 
en 6  gaat volgen. Kruis het profiel aan van jouw keuze en volg vervolgens van links naar rechts de vakken. Kruis per 
onderdeel het hokje aan met het vak van jouw keuze. 
 
 Bijvoorbeeld: 

 
 
Naast deze vakken heb je natuurlijk ook de verplichte vakken, namelijk Nederlands, Engels, CKV, Maatschappijleer, 
Lichamelijke Opvoeding, Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het afstudeerproject. 
 
Let op: 

- Je mag niet twee keer hetzelfde vak kiezen. 
- Een extra vak kiezen moet altijd in overleg met de decaan.  

De teamvergadering neemt hierover de definitieve beslissing. 
- Een ondertekende profielkeuze kan niet meer worden gewijzigd. 
- Als je voor wiskunde een 6,5 of lager staat dan raden wij af om wiskunde B in je pakket te kiezen, tenzij je dit 

vak echt nodig hebt voor je vervolgopleiding. Ga hierover dan wel in gesprek met de wiskundedocent, de 
leergroepbegeleider en de decaan. 
 

Afkortingen per vak op alfabetische volgorde: 
 

 
● AK = Aardrijkskunde  
● BI= Biologie  
● BSM = Bewegen, Sport en 

Maatschappij 
● DU = Duits 
● EC = Economie 
● EN = Engels 
● FA = Frans 
● GS = Geschiedenis  
● IF = Informatica   
● KU-BV = Kunst Beeldend 
● KU-DR = Kunst Drama 

● MAW = Maatschappijwetenschappen 
● BE=bedrijfseconomie 
● MU = Muziek 
● NA = Natuurkunde 
● NE = Nederlands 
● SK = Scheikunde  
● WA = Wiskunde A 
● WB = Wiskunde B 
● WC = Wiskunde C 
● WD = Wiskunde D 

 
 

    
Frans en Duits: 
Als je in je profiel kiest voor zowel Frans als Duits, dan kunnen niet alle lessen van beide vakken worden gevolgd. Afspraken over de te volgen 
lessen worden gemaakt met de betreffende docenten. Belangrijk is dat in leerjaar 3 de adviezen voor zowel Frans als Duits positief zijn. 
 
Wiskunde D als extra vak: 
Bij de profielen NG en NT kan wiskunde D als extra vak worden gekozen. Lessen vinden plaats vanaf vwo 5 en worden op het Mencia gegeven. 
Daardoor zul je niet alle lessen op Markenhage bij kunnen wonen. Deelname is alleen mogelijk als je ook wiskunde B kiest. Je keuze voor 
wiskunde D als extra vak gaat in samenspraak met en moet goedgekeurd worden door wiskundedocenten, teamleiders en de decaan. 

  



PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 4 (start schooljaar 2021-2022) 
 
NAAM: _________________________________     KLAS: _______            DATUM: _________ 
 

 
 
> Extra vak (alleen in overleg met decaan): ______________________ 
 
 
Handtekening Leerling: Handtekening ouder/ verzorger: Handtekening decaan: 

 
 
 
___________________ ________________________ ________________________  

 Extra 
Taal 

Vast 
profiel 
deel  

 Kies 1 
vak  

Kies 1 
vak  

Vrije deel Kies 1 vak   

☐  CM1 ☐  FA GS ☐  WA ☐  KU-BV ☐  EC ☐  BSM ☐  BE 

 ☐  DU AK ☐  WB ☐  KU-DR ☐  BI ☐  FA  

   ☐  WC ☐  MU ☐  IF ☐  DU  

☐  CM2 ☐  FA GS ☐  WA ☐  FA  ☐  EC ☐  KU-DR  

 ☐  DU AK ☐  WB ☐  DU  ☐  BI ☐  MU  

   ☐  WC  ☐  MAW ☐  KU-BV  

☐  CM3 ☐  FA GS ☐  WA ☐  KU-BV ☐  AK ☐  FA  

 ☐  DU EC ☐  WB ☐  KU-DR ☐  IF ☐  DU  

   ☐  WC ☐  MU ☐  BSM ☐  BE  

☐  CM4 ☐  FA GS ☐  WA ☐  FA  ☐  AK ☐  MAW ☐  BE 

 ☐  DU EC ☐  WB ☐  DU  ☐  IF ☐  KU-BV ☐  MU 

   ☐  WC  ☐  BSM ☐  KU-DR  

☐  EM1 ☐  FA GS ☐  WA  ☐  IF ☐  KU-BV ☐  DU 

 ☐  DU EC ☐  WB  ☐  BSM ☐  KU-DR ☐  MAW 

  AK   ☐  BE ☐  MU ☐  FA 

☐  EM2 ☐  FA GS ☐  WA  ☐  AK ☐  FA  

 ☐  DU EC ☐  WB  ☐  IF ☐  DU  

  MAW   ☐  BSM ☐  BE  

☐  EM3 ☐  FA GS ☐  WA  ☐  AK ☐  MU  

 ☐  DU EC ☐  WB  ☐  MAW ☐  KU-DR  

  BE   ☐  KU-BV   

☐  NG ☐  FA SK ☐  WA ☐  NA ☐  IF ☐  DU ☐  FA 

 ☐  DU BI ☐  WB ☐  AK ☐  BSM ☐  KU-BV ☐  BE 

     ☐  MAW ☐  KU-DR ☐  MU 

☐  NT1 ☐  FA SK   ☐  IF ☐  DU ☐  FA 

 ☐  DU WB   ☐  BSM ☐  KU-BV  

  Bi   ☐  MAW ☐  KU-DR  

  NA   ☐  BE ☐  MU  

☐  NT2 ☐  FA SK   ☐  EC ☐  KU-DR  

 ☐  DU WB   ☐  BI ☐  MU  

  IF   ☐  MAW   

  NA   ☐  KU-BV   


