
CM EM NG NT
Gemeenschappelijk deel (verplicht) Gemeenschappelijk deel (verplicht) Gemeenschappelijk deel (verplicht) Gemeenschappelijk deel (verplicht)

Nederlandse taal en literatuur  Nederlandse taal en literatuur  Nederlandse taal en literatuur  Nederlandse taal en literatuur  

Engels taal en literatuur  Engels taal en literatuur  Engels taal en literatuur  Engels taal en literatuur  

culturele kunstzinnige vorming  culturele kunstzinnige vorming  culturele kunstzinnige vorming  culturele kunstzinnige vorming  

maatschappijleer  maatschappijleer  maatschappijleer  maatschappijleer  

lichamelijke opvoeding  lichamelijke opvoeding  lichamelijke opvoeding  lichamelijke opvoeding  

profielwerkstuk  profielwerkstuk  profielwerkstuk  profielwerkstuk  

Profiel deel (verplicht) Profiel deel (verplicht) Profiel deel (verplicht) Profiel deel (verplicht)

geschiedenis.  geschiedenis  scheikunde wiskunde B  

economie  biologie  natuurkunde  

scheikunde  

CM-Profiel deel (1 × kiezen) EM-Profiel deel (1 × kiezen) NG-Profiel deel (1 × kiezen)

Franse taal en literatuur  wiskunde A  wiskunde A  

Duitse taal en literatuur  wiskunde B  wiskunde B  

CM-Profiel deel (1 × kiezen) EM-Profiel deel (1 × kiezen) NG-Profiel deel (1 × kiezen) NT-Profiel deel (1 × kiezen)

aardrijkskunde  Franse taal en literatuur  aardrijkskunde  biologie

economie  Duitse taal en literatuur  natuurkunde  natuur, leven en technologie

aardrijkskunde  natuur, leven en technologie

CM-Profiel deel (1 × kiezen) bedrijfseconomie

kunst (beeldende vormgeving)*

kunst (dans)*

Franse taal en literatuur  

Duitse taal en literatuur  

Vrij deel (verplicht) Vrij deel (verplicht) Vrij deel (verplicht) Vrij deel (verplicht)

mentorles  mentorles  mentorles  mentorles  

LOB LOB LOB LOB

Vrij deel (min. 1x kiezen) Vrij deel (min. 1x kiezen) Vrij deel (min. 1x kiezen) Vrij deel (min. 1x kiezen)

bewegen, sport en maatschappij * bewegen, sport en maatschappij* bewegen, sport en maatschappij* bewegen, sport en maatschappij*

kunst (beeldende vormgeving)* kunst (beeldende vormgeving)* kunst (beeldende vormgeving)* kunst (beeldende vormgeving)*

kunst (dans)* kunst (dans)* kunst (dans)* kunst (dans)*

wiskunde A  Franse taal en literatuur  economie economie

Franse taal en literatuur  Duitse taal en literatuur  natuur, leven en technologie biologie

Duitse taal en literatuur  aardrijkskunde  Duitse taal en literatuur  natuur, leven en technologie

aardrijkskunde  bedrijfseconomie Duitse taal en literatuur  

economie.  biologie

bedrijfseconomie

biologie

Extra vak Extra vak Extra vak Extra vak

Een extra vak wordt gekozen uit het vrije deel. Bij de keuze van een extra vak is een combinatie tussen kunst (beeldende vormgeving), kunst (dans) en BSM niet mogelijk.

* Van de vakken kunst (beeldende vormgeving), kunst (dans) en BSM kan er maar één gekozen worden, ongeacht in welk deel het gekozen is.
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