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Voorwoord 
 
LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Het LOB-traject is voor jou vorig jaar begonnen met de 
keuze voor havo. Dit jaar moet je weer een nieuwe keuze maken, namelijk jouw profielkeuze. Het kan best zijn 
dat je dat heel lastig vindt. Daarom gaan we dit niet zomaar doen. Je wordt hier op verschillende manieren op 
voorbereid. Je mentor zal je helpen en je zal met de decaan een of meerdere gesprekken voeren. Ook mensen 
die jou goed kennen, kunnen je wellicht heel goed helpen. In dit boekje vind je allerlei informatie met betrekking 
tot je profielkeuze.  
 
Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om ons die te stellen, via mail, Magister of Teams (en als we weer 
naar school mogen, mag je altijd bij ons binnen komen). Heb je geen vragen? Dan zien we elkaar in ieder geval 
bij het profielkeuzegesprek. 
 
Hartelijke groet van de decanen, 
 
Martijn Schoemaker m.schoemaker@almendecollege.nl  decaan voor H3A, H3B en H3C 
Marion Doornink m.doornink@almendecollege.nl  decaan H3D, V3A en V3B 
 

mailto:m.schoemaker@almendecollege.nl
mailto:m.doornink@almendecollege.nl
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1. Belangrijke data 
 

19 januari Profielkeuzedag 

19 januari -8 februari Invullen Traject-test 

9 februari Voorlichtingsfilm voor ouders verschijnt 

19 januari -8 februari voorlichting bovenbouwvakken in de vaklessen 

Februari / maart Gesprek met de decaan 

1 april voorlopige profielkeuze 

1 mei  Definitieve vastlegging prof ielkeuze 



5  

2. De vier profielen 
 

Je zit nu in de derde en krijgt een profielkeuzedag, vakkenvoorlichting en profielkeuzegesprekken met 
de decaan. Maar wat is nou eigenlijk zo’n profiel en waar dient het voor? 

 
Tot en met de derde klas zit je in de onderbouw van havo of vwo. Je hebt in de onderbouw veel 
vakken. Vanaf de vierde klas zit je in de bovenbouw en dan heb je opeens veel minder vakken. Alle 
vakken die je in de onderbouw had, bestaan nog wel en er zijn er in de bovenbouw zelfs nog meer. 
Maar in de bovenbouw maak je een keuze voor een profiel. Zo’n profiel is een aantal vakken bij elkaar 
die samenhang vertonen. Daarnaast geven verschillende profielen toegang tot verschillende 
vervolgopleidingen. 

 
Er zijn vier profielen: 

 
1. Cultuur en Maatschappij (CM) 
2. Economie een Maatschappij (EM) 
3. Natuur en Gezondheid (NG) 
4. Natuur en Techniek (NT) 

 
Hieronder lichten we de vier profielen kort toe: 

 
Cultuur en Maatschappij (CM): 

 
Dit profiel is bedoeld voor leerlingen die 
belangstelling hebben voor kunst, cultuur, 
maatschappelijke vakken, onderwijs, taal en 
rechten. 

 
Het CM-profiel is een goede voorbereiding op 
een vervolgstudie die leidt tot beroepen als 
uitgever, beleidsmedewerker bij de overheid, 
docent, pedagoog, bibliothecaris, 
informatieanalist, leraar basis- of voortgezet 
onderwijs, maatschappelijk werker, 
recreatiebegeleider, etc. 

 
 
 
 

Kenmerken van CM’ers: 
• Je bent creatief, houdt van kunst, taal, theater of muziek, je bent origineel. 
• Je bent geïnteresseerd in anderen, kunt goed praten met anderen, bent niet graag alleen en 

helpt anderen graag. 
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Economie & Maatschappij (EM) 
 

Bij dit profiel kun je denken aan 'het werken in het 
bedrijfsleven'. Het profiel wordt gekozen door 
leerlingen die interesse hebben in de zakelijke vakken, 
zoals economie, bedrijfseconomie en geschiedenis. 

 
Mensen die dit profiel kiezen, zullen meestal 
terechtkomen in banen die iets te maken hebben met 
economie, arbeid, recht en veiligheid. Je kunt denken 
aan beroepen als accountant, functies bij een bank, 
(juridisch) beleidsmedewerker bij de overheid, 
commercieel medewerker, marketingmanager, 
hotelmanager, belastingadviseur, economische 
medewerker, hogere politiefuncties, etc. 

 

Kenmerken van EM’ers: 
• Je organiseert graag, neemt wel eens de leiding, je gaat graag een uitdaging aan en durft 

voor je mening op te komen. 
• Je bent geïnteresseerd in economie, handel, management, communicatie of toerisme. 

 
 

Natuur & Gezondheid (NG) 
 

Dit profiel is bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor het menselijk 
lichaam, planten en dieren. Als je kiest voor een NG-profiel vind je vooral de 
bètavakken, zoals biologie en scheikunde, interessant. 

 
Dit profiel bereidt voor op opleidingen die met gezondheidszorg en milieu te 
maken hebben. Gedacht kan worden aan opleidingen zoals geneeskunde, 
farmacie, (medische) biologie, milieukunde, etc. Bij concrete beroepen kun je 
denken aan: apothekersassistent, verpleegkundige, mondhygiëniste, 
bodemkundige, microbioloog, plantenveredelaar, boswachter, diëtiste, etc. 

 
 
 
 

Kenmerken van NG’ers: 
• Je hebt interesse in de medische wereld, landbouw of milieu en bent goed in de exacte 

vakken. 
• Je wilt graag werken met mensen, dieren of planten. 
• Je bent nieuwsgierig en wilt weten hoe dingen ontstaan en hoe ze werken. 
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Natuur & Techniek (NT) 
 

Dit is een exact profiel, dat voorbereidt op 
technische opleidingen. Leerlingen die kiezen voor 
een NT-profiel vinden techniek dus leuk en willen 
graag uitzoeken hoe dingen werken en hoe dat in 
de toekomst nog beter kan. Eén van je favoriete 
vakken is wiskunde (B). 

 
Beroepen waaraan je kunt denken zijn: 
bouwkundige, chemicus, natuurkundig onderzoeker 
of docent, verkeersvlieger, werktuigbouwkundige, 
elektrotechnicus, IT-specialist, etc. 

 
Kenmerken van NT-ers: 

• Je hebt interesse in natuurwetenschap en 
techniek. 

• Je bent nieuwsgierig, kan logisch nadenken en zorgvuldig werken. 
• Je bent goed in wiskunde en hebt ruimtelijk inzicht. 
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3. De opbouw van een profiel 

Een profiel bestaat altijd uit drie gedeelten. 

A Het gemeenschappelijke deel 
B Het profieldeel met de profielkeuzevakken 
C Het vrijde deel. 

 
Een voorbeeld van de profielkeuzemogelijkheden zie je hieronder: 

 
 

profiel profielvakken profielkeuzevakken pakketcode met in het vrije deel 
(één vak kiezen) 

CM GS FA AK KUBV CM1-H BI BSM DU EC WA     

AK KUMU CM2-H BI BSM DU EC WA     

AK DU CM3-H BI BSM BE EC WA     

EC KUBV CM4-H AK BI BSM DU WA     

EC KUMU CM5-H AK BI BSM DU WA     

EC DU CM6-H AK BI BSM BE WA     

GS DU AK KUBV CM7-H BI BSM FA EC WA     

AK KUMU CM8-H BI BSM FA EC WA     

EC KUBV CM9-H AK BI BSM FA WA     

EC KUMU CM10-H AK BI BSM FA WA     

EM GS WA EC 

(WB) 

FA EM1-H AK BI BSM KUBV DU BE KUMU   

DU EM2-H AK BI BSM KUBV FA BE KUMU   

AK EM3-H BI BSM KUBV DU FA BE KUMU   

BE EM4-H AK BI BSM DU FA     

NG WB   SK BI AK NG1-H BSM KUBV DU EC FA BE KUMU NA OO 

OO NG2-H AK DU EC FA NA     

WA   SK BI NA NG3-H AK BSM KUBV DU EC FA BE KUMU OO 

AK NG4-H BSM KUBV DU EC FA BE KUMU NA OO 

OO NG5-H AK DU EC FA NA     

NT WB   NA SK BI NT1-H AK BSM KUBV DU EC FA BE KUMU OO 

OO NT2-H AK BI DU EC FA     

 

Opmerking: 
Het kan zijn dat vanwege organisatorische redenen bepaalde combinaties toch niet worden 
aangeboden. Mocht het voorgaande het geval zijn, dan wordt dit uiterlijk vrijdag 18 juni 
teruggekoppeld. 
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A Het gemeenschappelijke deel. 
 

In het gemeenschappelijke deel zitten de vakken: Nederlands (NE), Engels (EN), levensbeschouwing 
(LB), maatschappijleer (MA), culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding (LO). 
Dat betekent dat iedereen, ongeacht welk profiel je hebt, de vakken Nederlands en Engels heeft als 
vakken waar je over een paar jaar in de gymzaal eindexamen in moet doen. Verder heeft iedereen in 
de vierde klas de voor jullie nieuwe vakken maatschappijleer (MA) en culturele en kunstzinnige 
vorming (CKV) en in de vijfde levensbeschouwing (LB). Voor deze vakken geldt een zogenaamd 
schoolexamen. Je rond die vakken af met een stel proefwerken en opdrachten en dan is het klaar, je 
hoeft er geen landelijk eindexamen in de gymzaal meer voor te doen. 

 
Bij deze vakken zit je gewoon in je eigen klas met de hele klas bij elkaar. Dat is bij de rest van de 
vakken die je hebt niet meer zo. De rest zijn allemaal vakken die je kiest en omdat in de klas iedereen 
wat anders gekozen kan hebben, zit je per vak in anders samengestelde groepen. Je leert dus lekker 
veel mensen beter kennen. 

 
B Het profieldeel met de profielkeuzevakken. 

 
In een havo-profiel zitten vier profielvakken. In de voorbeeldlijst zie je voor de kolom pakketcode de mogelijke 
profielvakken. Dat zijn er meer dan vier, je hebt hier bij de verschillende profielen nog keuzes hoe je je profiel 
wilt samenstellen. 

 
Als voorbeeld een Economie en Maatschappijprofiel: 
In de eerste kolom zie je EM staan als tweede van boven. Hierachter staan Geschiedenis (GS), 
Wiskunde A (WA) en Economie (EC). Deze drie vakken heb je altijd als je een EM-profiel kiest. Als 
uitzondering kun je Wiskunde A ruilen voor Wiskunde B (WB) maar de rest ligt vast. 
Nu kun je in de kolom profielkeuzevakken nog kiezen uit één van de vier mogelijkheden: Frans (FA), 
Duits (DU), Aardrijkskunde (AK) of Bedrijfseconomie (BE). Van die vier MOET je er één kiezen. Kies je 
bijvoorbeeld Duits, dan heb je als profielvakken GS, WA, EC en DU. Je profiel heet dan EM2-H In 
deze vakken doe je landelijk eindexamen. Je hebt dan voor dat eindexamen al 6 vakken bij elkaar, 
maar je moet er 7 hebben. 

 
C Het vrije deel. 

 
In het vrije deel heb je helaas voor jou geen vrij, maar mag je vrij één vak kiezen uit de lijst die achter 
je profielkeuze staat. In het geval van een EM2-H profiel is er dus de keuze uit: Aardrijkskunde (AK), 
Biologie (BI), Bewegen Sport en Maatschappij (BSM), Beeldende Vorming (KUBV), Frans (FA), 
Bedrijfseconomie (BE), en Muziek (KUMU). Stel je kiest voor Muziek, dan heb je dus je zeven 
eindexamenvakken bij elkaar. 

 
 

EM 
 
 

GS WA EC 

(WB) 

FA EM1-H AK BI BSM KUBV DU BE KUMU   

DU EM2-H AK BI BSM KUBV FA BE KUMU   

AK EM3-H BI BSM KUBV DU FA BE KUMU   

BE EM4-H AK BI BSM DU FA     

Tabel 1: 5 vakken + Nederlands en Engels = 7 examenvakken



10  

4. Mogelijkheden met een havodiploma 
 

Na het Almende Isala gaan de meeste havoleerlingen naar het hbo (Hoger BeroepsOnderwijs). 
Sommige gaan naar het mbo (Middelbaar BeroepsOnderwijs), bijvoorbeeld omdat er in hun 
keuzerichting geen hbo-opleiding bestaat of omdat ze de havo zo moeilijk vonden dat ze hbo niet 
meer zien zitten of gewoon omdat mbo beter bij hen past. Ook zijn er havoleerlingen die graag naar 
de universiteit willen om verder te studeren. Die blijven op het Almende Isala en gaan vwo doen. 

 
Na havo naar het hoger (of middelbaar) onderwijs 

 
Welke studie je kunt gaan doen, hangt sterk af van je profiel. Welke mogelijkheden je hebt met welk 
profiel of welke vakken voor welke studie noodzakelijk zijn, kun je navragen bij de decaan en zien op 
de site van de studie waar je belangstelling voor hebt. Daarnaast kan je ook kijken op de website 
studiekeuze123.nl. Dit is een onafhankelijke site van de overheid met heel veel informatie over 
vervolgopleidingen. Zie: https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 

 

Na havo naar het vwo op het Almende Isala 
 

Je kunt na havo ook overstappen naar het vwo. Na havo 5 stap je dan over naar vwo 5. Je blijft dan 
nog twee jaar op het Almende Isala. Na het behalen van je vwo-diploma kun je doorstromen naar een 
universitaire studie. Overweeg je de overstap? Dan is het goed om te weten dat de volgende zaken 
belangrijk zijn om de overstap succesvol te laten zijn: 
 

• Je moet op het vwo een tweede vreemde taal hebben. Het is verstandig om op havo naast 
Engels ook in Frans of Duits examen te doen.  

• Je hebt een grote kans op succes als het gemiddelde eindcijfer van je examencijfers hoger is 
dan 6,2 zijn en je een positief advies van je lesgevende docenten hebt. 

• Op het vwo doe je eindexamen in acht vakken i.p.v. zeven. Het is daarom wenselijk om al 
vanaf havo 4 een extra vak te volgen. 

• Het is raadzaam om een vakkenpakket te kiezen dat ook op vwo wordt aangeboden. Zo kan 
je het vak BSM bijvoorbeeld niet kiezen op het vwo. 

• Na het havo-examen volg je een inhaalprogramma, zodat je goed in vwo 5 kan beginnen.

https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
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5. Een goede keuze maken 
 

Kiezen is harstikke moeilijk, niet 
zozeer om wat je gaat kiezen, maar 
vooral om de mogelijkheden die je 
door je keuze weggooit. Immers, 
door niet voor een bepaald profiel of 
niet voor bepaalde vakken in de vrije 
ruimte te kiezen, beperk je je latere 
beroepskeuze. Dit komt omdat het 
vervolgonderwijs eisen stelt aan de 
samenstelling van je 
eindexamenpakket. 

 
 
 

Waar moet je rekening mee houden bij het bepalen van je profielkeuze? 
 

Vragen waar je bij stil kan staan: 
✓ Waar ben ik goed in? 
✓ Wat zijn mijn talenten? 
✓ Wat interesseert mij? 
✓ In welke vakken ben ik goed? 
✓ Hoe ziet mijn rapport eruit? 
✓ Wat wil ik studeren? 
✓ Wat wil ik worden? 
✓ Wie kan mij helpen? 

 
Deze factoren zijn door de onderzoekers beschreven als loopbaancompetenties. Als je de vijf 
loopbaancompetenties meeneemt bij het kiezen van je profiel, dan kun je ervan uitgaan dat je een 
verstandige, doordachte keuze maakt. De loopbaancompetenties worden als volgt beschreven: 

 
A. Kwaliteitenreflectie: Wie ben ik, wat kan ik? 
B. Motievenreflectie: Wat wil ik, wat drijft mij? 
C. Werkexploratie: Welk soort werk past bij mij? 
D. Loopbaansturing: Wat wil ik worden? 
E. Netwerken: Wie kan mij daarbij helpen? 
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6. Activiteiten 
 

Natuurlijk laten we je niet zomaar aan je lot over bij deze keuze. Bij het maken van een goede keuze 
word je geholpen door je vakdocenten, mentor en decaan. En je kan natuurlijk ook altijd je 
ouders/verzorgers en vrienden/vriendinnen om hulp vragen. 

 
Op school organiseren we een aantal activiteiten. 

 
LOB-dag 

 
Op de LOB-dag krijg je veel informatie: over de decaan, 
het traject om tot een keuze te komen en wat je daarvoor 
kunt doen. Daarnaast krijg je minilesjes in een aantal 
nieuwe vakken. En je gaat zelf aan de slag; niet alleen 
met die nieuwe vakken, maar ook met jezelf en je 
omgeving. Door het doen van bepaalde opdrachten doe 
je een stuk zelfkennis op die je weer kunt gebruiken om 
je keuze helderder te krijgen. Aan het einde van deze 
dag vul je een voorlopig profiel in. Hier zit je niet aan 
vast, maar het dwingt je om er vast over na te denken. 

 
Informatie bovenbouwvakken 

 
Tijdens de reguliere lessen komt een docent uit de bovenbouw informatie geven. Zij laten je ervaren hoe het vak 
er in de bovenbouw uit ziet. Je hoort soms ervaringen van bovenbouwleerlingen en ziet de boeken zoals die in 
de bovenbouw gebruikt worden. BELANGRIJK: maak voor jezelf een notitie van deze ervaring. Wat vond je 
leuk? Wat viel tegen? Zou je het vak in de bovenbouw mogelijk kiezen? Waarom wel of waarom niet? Heb je nog 
vragen over het vak? 

 
Interesse- en capaciteitentest 

 
Om je zelfbeeld en je wensen in welke richting je verder zou willen duidelijker te krijgen, ga je een stel 
tests maken via het programma Traject. De inlogcodes die je nodig hebt, heb je van de decaan 
ontvangen. Het is de bedoeling dat je de tests thuis (in rust) uiterlijk maandag 8 februari maakt. 

 
Mentorlessen / mentorgesprekjes 

 
De mentor is heel belangrijk bij de profielkeuze, want hij/zij kent jou waarschijnlijk goed en weet 
bovendien wat je (nog) kan doen om tot een goede keuze te komen. In de mentorlessen krijg je tijd 
om met klasgenoten na te denken over de loopbaancompetenties. Daarnaast heb je ook met je 
mentor een individueel gesprek. 
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Resultaten & adviezen van vakdocenten 
 

Je kunt wel iets willen maar kan je het ook? Bij het maken van je profielkeuze is het ook belangrijk je 
af te vragen waar je goed in bent en of dat overeenkomt met de profielvakken. Het is belangrijk om 
te letten op je schoolprestaties: je toets- en rapportcijfers. Het mooiste is als je voor de vakken die je 
wilt kiezen nu (ruim) voldoende staat. Kies geen profiel met vakken waar je nu echt slecht in bent, 
want dan is de kans groot dat het in de vierde klas misgaat. 

 
Hoe heb je deze prestaties gehaald? Probeer voor jezelf (samen met anderen) ook een eerlijk beeld 
te krijgen van je capaciteiten. Je kunt bedenken hoe je deze cijfers gehaald hebt. Heb je er heel hard 
voor gewerkt of heb je er niet zoveel tijd en energie aan besteed? Hoe studeer je? (Bij de radio of op 
een rustige plek?, Aan een bureau?). Hoe lang studeer je? (Een kwartiertje of twee uur per dag?), 
Wanneer studeer je? (Direct als je thuis komt of om tien uur ’s avonds?) 

 
In januari krijg je een keuzeadvies in Magister. Dit zijn adviezen per vak, gegeven door elke vakdocent 
die daarmee aangeeft of het verstandig of onverstandig is het vak te kiezen. De docent weet niet of jij 
van plan bent zijn/haar vak te kiezen. Deze adviezen zijn niet bindend maar sla de door de docenten 
uitgebrachte adviezen niet in de wind!!! 

 
Je kiest een vak voor twee jaar. Tussentijds vakken laten vallen is niet mogelijk. Als je een vak kiest, 
ben je verplicht dit de hele bovenbouw te volgen! Je moet hierbij echter goed oppassen dat je je niet 
laat beïnvloeden door het feit of je goed of minder goed met een docent kunt opschieten. BEDENK 
GOED DAT JE VOOR EEN VAK KIEST EN NIET VOOR LERAAR!! De docent die volgend jaar dat 
vak geeft, is op het moment van de keuze nog niet bekend. Jij moet je eigen keuze voor een profiel 
maken. Richt je niet op de keuze van bekenden: jij moet met jouw keuze verder. 

 
Aanleggen portfolio 

 
Om voor jezelf bij te houden waar je staat in het keuzeproces houd je je eigen portfolio bij in Magister. 
In dit portfolio verzamel je informatie die je opdoet gedurende het profielkeuzeproces. Hierin neem je 
in ieder geval op: 

 
• Stand van zaken aan het begin van het traject. Dit maak je op 19 januari tijdens de 

profielkeuzedag (de opdracht wordt dan ook uitgedeeld). 
• De resultaten van de Traject-test. Deze voorzie je ook van een reflectie. 
• Zeer voorlopige profielkeuze. 

 
Individueel gesprek met de decaan 

 
De decaan nodigt je na 8 februari uit voor een persoonlijk profielkeuzegesprek. Tijdens dit gesprek 
bespreken we je portfolio (wat heb je allemaal gedaan om tot een goede keuze te komen?). 
Daarnaast gaan we in op de resultaten van de traject-test, de vakadviezen en natuurlijk jouw wensen. 
Het is de bedoeling dat je uiterlijk 1 april weet welk profiel en welke vakken je in de bovenbouw wilt 
volgen. 
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7. Vakomschrijving vakken bovenbouw havo 
 

Sommige vakken zijn helemaal nieuw in de bovenbouw. Het is misschien lastig om te bedenken wat een vak nou 
precies inhoudt. Ook zijn de vakken die je al kent vanuit de onderbouw in de bovenbouw niet altijd helemaal 
hetzelfde. In dit hoofdstuk vind je per vak een beschrijving van wat het in de bovenbouw inhoudt. 
 
Van de vakken die niet in het verplichte gemeenschappelijke deel zitten, staat vermeld in welke profielen het een 
verplicht profielvak of een keuzevak is. Als je in het schema op pagina 8 kijkt, kan je zien welke mogelijkheden je 
allemaal hebt. Je ziet dat er veel mogelijkheden zijn, maar dat je niet alle vakken kan combineren. 
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Aardrijkskunde (AK) 
 

Bij het vak aardrijkskunde leer je over de wereld om je heen: wat gebeurt er, waar en waarom daar? Dat is 
hetzelfde als in de onderbouw. Je gaat alleen qua kennis veel dieper op de onderwerpen in en er worden je 
allerlei vaardigheden aangeleerd/of opgefrist. Daarbij kijk je vanuit verschillende invalshoeken: cultureel, 
economisch, historisch, demografisch, natuurlijk, sociaal en politiek. Ook bekijk je een en ander ‘op verschillende 
schaalniveaus’, zoals lokaal, regionaal, nationaal, continentaal en mondiaal. Welke soorten vulkanen zijn er 
bijvoorbeeld op de wereld en waarom daar? En hoe zit het met een oude vulkaan die in mei 2020 in de 
Nederlands Noordzee werd ontdekt? Welke wind waait er in de Sahara en waarom? En waarom kon het 
Corona-virus zo om zich heen grijpen op de wereld? Hoe wonen mensen in Silvolde en hoe in Utrecht? En kun 
je de verschillen verklaren? Het is dus een heel breed vak, waarin je heel veel leert over verschillende 
onderwerpen op onze wereld.  
 
Onderwerpen 
De hoofdvraag van het vak aardrijkskunde is altijd dezelfde: Wat is waar en waarom daar? Je leert de wereld om 
je heen beter te begrijpen. Je leert in te zoomen en uit te zoomen en je leert over allerlei verschillende 
onderwerpen: 

• Wereld: wereldbeeld, globalisering 
• Aarde: klimaat en landschap, endogene en exogene processen 
• Nederland: stedelijke gebieden 
• Nederland: wateroverlast 
• Regio: Brazilië  

Daarnaast ga je twee keer op excursie om onderdelen uit bovenstaande thema’s zelf 
met eigen ogen te zien, te ervaren en te oefenen. Deze excursiecijfers tellen mee voor je examen. 
 
Moeilijkheidsgraad 
Als je het vak aardrijkskunde leuk vindt en het daarnaast ook interessant vindt in de atlas te bladeren en het 
nieuws een beetje te volgen, dan is het een vak dat je zou moeten kunnen volgen in de bovenbouw. Veel lezen 
hoort daar wel bij en het is belangrijk dat je leert verbanden te leggen tussen paragrafen en hoofdstukken. Ook 
ben je veel bezig met: beschrijven, verklaren en waarderen van verschillende aardrijkskunde-onderwerpen. 
Daarvoor moet je je antwoorden goed kunnen formuleren. Dat ga je allemaal leren. 

Naast dat je van alles leert over bovenstaande onderwerpen, ga je ook bezig met de volgende 
‘vaardigheden’ onderzoek doen;  
• atlasvaardigheden;  
• een onderzoeksverslag maken; 
• een collage maken; 
• geografische foto’s maken; 
• excursies/veldwerk;  
• presentatie geven; 
• oefenen met examenvragen; 
• geografische digitale vaardigheden oefenen: Google Earth, GIS; 
• kritisch zijn: vragen stellen. 

 
Examinering 
Aardrijkskunde kent zowel een Schoolexamen als een Centraal Examen. Het Schoolexamen bestaat uit drie 
grote dossiertoetsen waarin alle stof uit havo 4 en 5 wordt getoetst. Daarnaast krijg je ook twee cijfers voor PO’s 
in de vorm van twee excursies. 
 
Dit vak kiezen? 
Als je het vak aardrijkskunde leuk vindt en het daarnaast ook interessant vindt in de atlas te bladeren en het 
nieuws een beetje te volgen, en als je heel nieuwsgierig bent naar andere landen en culturen, dan is het een vak 
dat je zou moeten kunnen volgen in de bovenbouw. Ook als je internationalisering leuk vindt en je misschien 
later wel in het buitenland zou willen werken, dan is het handig om dit vak te kiezen. En als je onderzoeker wilt 
worden in de geologie, geografie, stedenbouwkunde, ruimtelijke ordening, planologie, beleidsmedewerker bij 
een gemeente of demografie (bevolkingsonderzoek), dan is kennis van de aardrijkskunde ook heel mooi 
meegenomen. En wil je aardrijkskundedocent worden? Dan is aardrijkskunde natuurlijk je basisvak! 
 
Contactpersoon: mevrouw Caspers l.caspers@amendecollege.nl  
 
Aardrijkskunde kan in alle profielen worden gekozen. 
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Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (BE) 
 
Dit vak wordt in de wandelgangen vaak afgekort als bedrijfseconomie. Maar zoals de titel hierboven suggereert, 
dekt dat niet de totale lading. Financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap zijn ook twee belangrijke 
thema’s die aan bod komen. Zo wordt van de leerling verwacht dat hij leert vraagstukken met persoonlijke 
financiële gevolgen te herkennen en te onderbouwen. Dit kan dan gaan om onderwerpen als samenwonen, 
trouwen, kopen of huren van een huis, verzekeringen en het al dan niet aangaan van schulden. 
Ondernemerschap richt zich met name op het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak. 
Bedrijfseconomie beschrijft de mogelijkheden, dilemma’s en keuzes die een organisatie moet maken om zo 
goed als mogelijk te functioneren. Hiermee zijn onderwerpen als marketingbeleid, de juiste prijs vaststellen, 
investeringen, financieren van activiteiten en winstberekeningen onlosmakelijk verbonden. Ook wordt bij dit vak 
geleerd om een jaarrekening van een onderneming te kunnen interpreteren. 
De verschillen tussen het vak economie en bedrijfseconomie laten zich als volgt in het kort samenvatten. Het 
vak economie bestudeert de belangrijkste economische keuzes die consumenten, producenten en de overheid 
kunnen en moeten maken. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid zoomt in op de 
keuzen die het individu, de ondernemer en het bedrijf in het economische verkeer moet maken.  
  
Onderwerpen 
De onderwerpen die worden behandeld zijn afgeleid van het landelijke examenprogramma voor het vak. Het 
examenprogramma bestaat onder andere uit de volgende domeinen:  
• Van persoon naar rechtspersoon (financiële zelfredzaamheid als persoon en de route naar ondernemer) 
• Interne organisatie en personeelsbeleid (wat komt er allemaal kijken in een organisatie) 
• Investeren en financieren (welke afwegingen worden gemaakt bij investeringen en hoe kom je aan geld        

voor het doen van investeringen) 
• Marketing (hoe breng je jouw product of dienst onder de aandacht bij de doelgroep) 
• Financieel beleid (welke verkoopprijs of tarief stel je vast / financiële planning) 
• Verslaggeving (uit welke onderdelen bestaat een balans en een resultatenrekening / welke zaken moet 
een onderneming al dan niet publiceren en voor wie) 
 
Moeilijkheidsgraad 
Bij veel vraagstukken die betrekking hebben op een economisch onderwerp zijn vaak drie beheersingsniveaus 
van toepassing, namelijk het verwoorden, grafisch weergeven en of rekenkundig onderbouwen. Deze 
vaardigheden zijn voor leerlingen goed aan te leren als ze bereid zijn om tijdens de vaklessen de handen uit de 
mouwen te steken. Dan is een voldoende of beter heel goed mogelijk als eindresultaat in klas 5. 
 
Examinering: 
Het eindcijfer van het vak is een combinatie van cijfers behaald op school in het examenjaar (50%) en het 
schriftelijke centrale examen (50%). 
 
Dit vak kiezen? 
Allereerst is op een school in het voortgezet onderwijs van belang om de algemene vorming te benoemen. Dit 
wordt met name zichtbaar binnen het thema financiële zelfredzaamheid. Daarnaast is dit vak voor leerlingen die 
een (bedrijfs)economische of een juridische studierichting overwegen een goede voorbereiding. Uiteraard is het 
vak ook interessant voor de leerlingen die overwegen zelfstandig te gaan ondernemen. Omdat het vak een 
keuzevak is, kan het ook interessant zijn om binnen bijvoorbeeld een n-profiel de deur op een kier te houden 
voor een andere studierichting dan de bètavakken. 
 
Contactpersoon: meneer Wienke e.wienke@almendecollege.nl 
 
Bedrijfseconomie kan in alle profielen worden gekozen. 
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Beeldende vorming + Kunst algemeen (KUBV) 
 
We leven in een snel veranderende, globale wereld. Leerlingen die in een snel veranderende wereld leven, 
hebben veel aan de vaardigheden die zij bij de kunstvakken leren. De belangrijke vaardigheden voor de 
toekomst zijn: waarnemen/observeren, een goed voorstellingsvermogen hebben, innoveren en creatief 
(divergent) denken. Diegenen die goed geleerd hebben bij de kunstvakken om nieuwe patronen te zien, weten 
hoe je van je eigen fouten kunt leren en hoe je problemen kunt oplossen door je voorstellingsvermogen te 
gebruiken. Zij zijn degenen die de nieuwe antwoorden kunnen geven die we nodig hebben in de toekomst.   
 
Onderwerpen 
Deel 1: Praktijk( beeldende vorming) 
Praktische opdrachten, zoals schilderen, muurschilderen, onderzoek tekentechnieken, grafie, fotografie 
ruimtelijke ontwerpen maken (lamp, verpakking, Achterhoekpromotie), afwisseling tussen 2 D en 3D. De 
invalshoeken zijn naar de waarneming, verbaal en toegepaste kunst. 
 
Deel 2: Theorie (KUA) 
Het vak bestaat uit Kunst Algemeen(KUA) en Kunst Beeldend. KUA is het theoretische gedeelte. Je maakt 
kennis met de belangrijkste periodes uit de cultuurgeschiedenis op het gebied van muziek, dans, drama en 
beeldende kunst, film, nieuwe media .Je kijkt naar het heden met de kennis van de kunstgeschiedenis en cultuur 
van het verleden en je ontdekt verbanden.  
havo heeft 3 onderwerpen: 
• Cultuur van het moderne in de eerste helft 20e eeuw  (verplicht onderwerp) 
• Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw tot heden (verplicht 
onderwerp) 
+ 
Wisselend wordt uit de volgende onderwerpen examenstof gekozen:  
• Cultuur van de kerk/ middeleeuwen  
• Hofcultuur/ renaissance en barok  
• Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw  
• Cultuur van romantiek en realisme 19e eeuw  
 
 
Moeilijkheidsgraad 
Kunst beeldend: zelf aan het werk! De leerlingen krijgen 5 tot 7  opdrachten van school. De laatste opdracht 
wordt persoonlijk opgezet en gemaakt. Je tekent, schildert, filmt, werkt ruimtelijk met verschillende materialen, 
fotografeert, etc. Niet alleen het eindwerkstuk is belangrijk, maar het hele proces. Er wordt gewerkt met een 
soort van logboek (dummy). Dat bestaat uit onderzoek doen, schetsen maken, experimenteren, werkstuk(ken) 
maken en reflecteren.  Je wordt gestimuleerd om anders te denken en buiten de gebaande paden te gaan. Het 
leerproces naar het eindproduct is van belang.  
 
Examinering 
CE Kunst algemeen wordt getoetst in toetsen, onderzoekjes en afgesloten met een Centraal Examen op de 
computer. 
SE Kunst beeldend /muziek worden afgesloten met SE, het schoolexamen. Kunst beeldend/ muziek nieuwe stijl 
begint al in havo 4 en eindigt in havo 5. 
Het eindcijfer voor het vak kunst is het gemiddelde van kunst beeldend/muziek en Kunst Algemeen,  
50% / 50% (schoolexamen / centraal examen) 
 
Dit vak kiezen? 
Kunst beeldende vorming is geschikt voor opleidingen en beroepen in cultuur en kunst, in het onderwijs, in de 
sociaal-maatschappelijke sector en in de communicatie. KUNST Je kunt denken aan een opleiding tot 
kunstenaar, maar ook de bestudering van kunst bij de universitaire opleidingen zijn mogelijk: kunstgeschiedenis, 
muziekwetenschappen en theaterwetenschappen. 
Contactpersoon: mevrouw Otten j.otten@almendecollege.nl  
 
Kunst beeldende vorming kan in alle profielen worden gekozen 
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Biologie (BI) 
 
Biologie is een boeiend vak, waarbij je alles wat leeft, groeit en bloeit bestudeert. Daarnaast wordt biologie 
steeds belangrijker voor de inrichting van onze maatschappij. Bijna alle grote problemen waarover dagelijks in 
de kranten wordt geschreven, hebben iets met biologie te maken. Denk aan het klimaat, (onder)voeding, 
duurzame energie en genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en bijvoorbeeld ziektes veroorzaakt door 
virussen en bacteriën. 
In de onderbouw kun je met het leren van de samenvatting en afbeeldingen een goed cijfer halen. In de 
bovenbouw is het anders, daar moet je nadat je begrippen en processen hebt bestudeerd, de biologische kennis 
gebruiken in inzichts- en toepassingsvragen bij onderwerpen uit het dagelijks leven. Daarom zou ‘Toegepaste 
biologie’ een betere naam zijn voor het vak in de bovenbouw.  

Onderwerpen 
Havo 4 Havo 5 

1 Gedrag 9 Erfelijkheid 
2 Cellen 10 Evolutie 
3 Onderzoek doen 11Transport 
4 Voortplanting en seksualiteit 12 Gezondheid 
5 Voeding en energie 13 Gaswisseling en uitscheiding 
6 Voeding, vertering en gezondheid 14 Reageren 
7 Soorten en relaties 9 Erfelijkheid 

Ook doe je in zowel havo 4 als 5 een praktische opdracht.  
 
Moeilijkheidsgraad: 
Bij biologie is het belangrijk dat je teksten nauwkeurig leert lezen, verbanden kunt 
leggen tussen informatiebronnen (binas) en dat je biologische begrippen en 
processen kunt gebruiken bij het oplossen van vraagstukken. Ook zijn vaardigheden 
van belang als hoe je een onderzoek opzet en uitvoert of hoe je de resultaten van 
een onderzoek kunt gebruiken bij het beantwoorden van vragen. Samenwerken bij 
het doen van onderzoek en bij het maken van een verslag of presentatie is ook een 
vaardigheid die je bij biologie verder ontwikkelt.  
Op het havo ga je niet heel diep in op de biochemische processen en kun je biologie 
goed volgen zonder scheikunde te hebben.  
 
Examinering: 
50% / 50% (schoolexamen / centraal examen) 
 
Dit vak kiezen? 
De leerstof wordt zoveel mogelijk aan de hand van overkoepelende thema's aangereikt. Een paar van die 
thema's zijn gezondheid (de rol van voedsel, de rol van zonlicht, de rol van bacteriën, schimmels, en natuurlijk  
virussen), natuur en milieu (invloed van menselijk gedrag op de natuur), voedsel en 
voedselproductie (wereldvoedselprobleem) en biotechnologie (bijvoorbeeld klonen, 
DNA-manipulatie). Bij beroepen in de gezondheidszorg, landbouw, milieu en 
onderwijs is het handig biologie als examenvak te hebben gehad. Verder is het 
natuurlijk altijd fijn om te weten hoe je eigen lichaam in elkaar zit en hoe het werkt. 
En ook is het nuttig te weten hoe de organismen in je omgeving in elkaar zitten en 
welke invloed elk organisme in zijn omgeving heeft. Door middel van kennis 
opgedaan bij biologie kun je veel dingen uit het dagelijks leven om je heen beter 
begrijpen en verklaren. Denk bijvoorbeeld aan het coronavirus: wat is het, hoe 
ontstaat het, wat doet het in organen van het menselijk lichaam en heel belangrijk 
hoe gaat de bestrijding van het virus in zijn werk?  

   
Contactpersoon: meneer Schoemaker m.schoemaker@almendecollege.nl 
 
Biologie is een profielvak binnen een NG-profiel. In andere profielen is biologie een keuzevak. 
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Bewegen, sport en maatschappij (BSM) 
 
Leerlingen kiezen - behalve als een mogelijkheid zich te verdiepen in een onderwerp dat hun belangstelling 
heeft - om diverse redenen voor BSM. Voor havoleerlingen is het vak een uitstekende voorbereiding op 
vervolgstudies en beroepen waarbij leiding geven en organiseren (in sport en bewegen, maar ook daarbuiten) of 
eigen bewegingsvaardigheid worden vereist 
 
Onderwerpen 
 
Domein A: Algemene vaardigheden 
De naam van het domein A (algemene vaardigheden) is in 2007 veranderd in 'vaardigheden'. In de eindterm uit 
dat domein is de algemene doelstelling - wat moet deelname aan het programma bewegen, sport en 
maatschappij de leerling in essentie opleveren - verwoord. Daarmee sluit deze eindterm beter aan bij de 
veronderstelde doorstroomrelevantie van BSM. Van de overige domeinen geven we hier een heel korte 
karakteristiek. 
 
Domein B: Bewegen 
Het na te streven niveau van bewegingsvaardigheid in BSM ligt hoger dan het te verwachten niveau na het 
volgen van de lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijk deel, maar het vergroten van de eigen 
vaardigheid krijgt geen zwaar accent. De rol van absolute maatstaven is beperkt. Een gevolg hiervan is dat het 
soms om een beginnersniveau gaat (bijvoorbeeld bij een nieuwe keuzeactiviteit), terwijl het ook om een 
(sub)topniveau kan gaan bij een activiteit die een leerling erg goed beheerst. Het beter leren bewegen is 
bedoeld om de eigen mogelijkheden verder te ontplooien, maar biedt ook de mogelijkheid om verschillende 
leerprocessen te ervaren: die van een beginner, een gevorderde en een ervaren deelnemer. Deze ervaringen 
komen van pas bij het (bege)leiding geven aan anderen. Voorts is het belangrijk dat de leerlingen over een 
brede bewegingsbekwaamheid beschikken (hetgeen trouwens een hoge bewegingsvaardigheid niet uitsluit). Dit 
betekent dat alle activiteitengebieden aan bod komen en dat de kandidaten nog minimaal twee keuzeactiviteiten 
dienen te kiezen. Die brede bewegingsbekwaamheid is van belang voor het kunnen arrangeren van 
bewegingssituaties (dit blijkt onder meer ook uit het onderzoek onder vervolgopleidingen). 
 
Domein C: Bewegen regelen 
Leerlingen dienen bewegingssituaties te kunnen kiezen, aan te bieden, op gang te brengen, op gang te houden, 
te bewaken, te beoordelen, aan te passen en te organiseren. Dit accent is gekozen omdat deelname aan de 
huidige bewegingscultuur vraagt dat iemand in toenemende mate in staat moet zijn zijn eigen bewegingssituatie 
te creëren. Het aanbod van de sport past lang niet altijd bij de wisselende en uiteenlopende vraag van de 
potentiële deelnemers. Een ieder dient over kennis en vaardigheden te beschikken om een bewegingssituatie 
'op maat' te snijden. Een leerling die het examenvak bewegen, sport en maatschappij heeft afgesloten dient dit 
niet alleen voor zichzelf te kunnen, maar ook voor anderen. In die zin bereidt het 
examenvak ook voor op het vervolgonderwijs, waar het begeleiden van 
bewegingssituaties doorgaans centraal staat. Ook biedt het examenvak op deze 
manier een voorbereiding op het vervullen van functies in de sport. 
 
Domein D: Bewegen en gezondheid en domein E: Bewegen en samenleving 
Het examenvak bevat relatief veel eindtermen gericht op kennis van en inzicht in 
bewegen, bewegingssituaties en bewegingscultuur. Deze eindtermen zijn met 
name ondergebracht in de domeinen Bewegen en gezondheid en Bewegen en 
samenleving. Het gaat om kennis en inzicht waarop in het vervolgonderwijs een 
beroep gedaan kan worden. Een paar voor de hand liggende onderwerpen: kennis 
over verantwoorde inspanning, over het voorkomen van blessures en over de 
relatie van bewegen tot gezondheid nu en later. Maar ook het kennen en hanteren 
van verschillende motieven van mensen, het inzicht hebben in het aanbod van de 
sportmarkt, de verschillende organisatievormen alsmede het kunnen omgaan met 
actuele zaken als milieu, ethiek, wetenschap en commercie zijn relevante 
onderwerpen. 
 
 
Moeilijkheidsgraad 
Het examenvak BSM is bedoeld voor alle leerlingen die hier belangstelling voor hebben. Een redelijke 
bewegingsvaardigheid moet voldoende zijn om het examen succesvol af te werken. Het is dus niet per se een 
vak voor alleen de sportief getalenteerden. Belangrijker is of de leerlingen affiniteit hebben met het leren leiding 
geven aan en organiseren van bewegingssituaties. 



20  

 
Examinering 
Alle toetsen krijg je tijdens het schooljaar als SE. In havo 4  ongeveer tien toetsen en havo 5 ongeveer vijf 
toetsen 
 
Dit vak kiezen?  
In BSM gaat dat voor het havo om voorbereiding en oriëntatie op een loopbaan waarin een beroep gedaan op 
het leidinggeven in vooral bewegingssituaties en het kunnen omgaan met deelnemers. Voor het vwo gaat het 
om opleidingen waarin een meer wetenschappelijke benadering van bewegen en sport een belangrijke rol 
speelt. 
 
Contactpersoon: meneer Derksen h.derksen@almendecollege.nl  
 
BSM Kan in elk profiel worden gekozen. 
 
 
Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 
 
CKV staat voor culturele en kunstzinnige vorming. Het is dus geen beeldende vorming. We doen wel wat 
praktische projecten maar het is vooral analyseren van kunstvormen en verslagen maken of presentaties 
houden. 
 
Onderwerpen 
We gaan aan de slag met de volgende kunstvormen: film, dans, toneel, beeldende kunst. 
 
Moeilijkheidsgraad:\ 
Je hoeft niet heel creatief te zijn voor CKV. Je moet vooral goed kunnen beschrijven en je mening goed kunnen 
uitleggen. 
 
Examinering: 
Je krijgt in totaal 6 cijfers in H4, voor de bovengenoemde kunstvormen en voor twee presentaties over je eigen 
ontwikkeling.  
 
Contactpersoon: mevrouw van Dijk i.van.dijk@almendecollege.nl  
 
CKV is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus voor iedereen verplicht. 

  

mailto:h.derksen@almendecollege.nl
mailto:i.van.dijk@almendecollege.nl


21  

 
Duits (DU) 
 
 
Er is bijna geen  verschil met Duits in de onderbouw. De vier vaardigheden zijn: grammatica, woorden, 
leesboekjes, films 
 
Onderwerpen 
Je moet steeds nieuwe dingen kennen (o.a. woordjes, grammatica) en je moet steeds dingen beter  kunnen 
(o.a. gesprek voeren, tekst lezen). Echt nieuw wordt het onderdeel literatuur, waarin we ingaan op de Duitse 
cultuur en geschiedenis 
 
Moeilijkheidsgraad 
De vier vaardigheden worden steeds belangrijker: spreken, schrijven, luisteren, lezen. Dat betekent veel trainen 
en doen. Het niveau wordt steeds ietsjes hoger, het gaat sneller, het wordt ingewikkelder, er komen steeds 
meer woorden en onderwerpen uit de grote mensenwereld aan bod. Er wordt dieper ingegaan op de Duitse 
cultuur en geschiedenis, dit wordt vooral gedaan met leesboeken en literatuurlessen   
 
Examinering 
Het Schoolexamen omvat alle aspecten van het leren van een vreemde taal behalve leesvaardigheid. 
Leesvaardigheid  is het onderdeel van het Centraal Examen en bepaalt daarom 50% van je eindcijfer (en telt 
daarom superzwaar!!) 
 
Dit vak kiezen? 

• Heel veel andere leuke mensen spreken Duits (zie plaatje). 
• Duits spreken is bij solliciteren vaak een pluspunt (ook voor vakantiebaantje in de horeca!). 
• Het is handig als je in Duitsland boodschappen doet of op vakantie gaat. 
• Je ontkomt er in de Achterhoek niet aan om met “buren” te praten. 
• Misschien ga je later net over de grens werken en/of wonen. 
• Voor sommige studies is Duits een belangrijke taal.  
• Veel mensen uit Oost-Europa spreken wel Duits maar geen Engels 

 
 
Contactpersoon: meneer Van der Heiden j.van.der.heiden@almendecollege.nl  

 
Duits kan in alle profiele worden gekozen. 
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Economie (EC) 
 
Omstreeks 350 v. Chr. publiceerde de Griekse filosoof Xenophon het geschrift ‘oeconomicus’. 
Dit woord is afgeleid van het Griekse woord ‘oikonomíā’, dat is samengesteld uit oĩkos (woning) en 
van nómos (regel of wet). Het beschreef een goed beheer van een huishouding. In de context van die tijd gaf het 
antwoord op vragen als: hoe moet ik als landheer mijn slaaf, paarden, vrouw, kinderen, werktuig en geiten zo 
productief mogelijk inzetten? Heden ten dage is de aandacht verschoven naar beleid en keuzes die gemaakt 
moeten worden op het gebied van de arbeidsmarkt, duurzame productie en consumptie, de rol van de overheid 
en grote economische samenwerkingsverbanden als de EU. Die invalshoeken maken economie dan ook een 
praktisch en actueel vak. 
 
Onderwerpen 
De onderwerpen die worden behandeld zijn afgeleid van het landelijke examenprogramma voor het vak. Het 
examenprogramma bestaat onder andere uit de volgende domeinen:  
• Markt (hoe komen prijzen tot stand / waarom grijpt de overheid soms in bij marktprijzen); 
• Ruilen over de tijd (waarom naar school / waarom lenen / waarom sparen);  
• Samenwerken en onderhandelen (middels het gevangenendilemma kun je vaststellen of er sprake is van  

een conflict tussen eigenbelang en het collectieve belang); 
• Risico en informatie (waarom wel of niet verzekeren / waarom wel of niet beleggen); 
• Goede tijden, slechte tijden (waarom gaat het soms goed en soms slecht);  
• Welvaart en groei (wat is welvaart en hoe behouden we en verdelen we het); 
 
Moeilijkheidsgraad 
Bij veel vraagstukken die betrekking hebben op een economisch onderwerp zijn vaak drie beheersingsniveaus 
van toepassing, namelijk het verwoorden, grafisch weergeven en of rekenkundig onderbouwen. Deze 
vaardigheden zijn goed aan te leren als men bereid is om tijdens de vaklessen de handen uit de mouwen te 
steken. Dan is een voldoende of beter heel goed mogelijk als eindresultaat in klas 5. 
 
Examinering 
Het eindcijfer van het vak komt is een combinatie van cijfers behaald op school in het examenjaar (50%) en het 
schriftelijke centrale examen (50%). 
 
Dit vak kiezen? 
Allereerst is op een school in het voortgezet onderwijs van belang om de algemene vorming te benoemen. 
Daarnaast is dit voor leerlingen die een economische of een juridische studierichting overwegen een goede 
voorbereiding. Ook voor beroepen die een zelfstandige vestiging kennen (logopedist, huisarts, fysiotherapie e.d.) 
is kennis van het economische verkeer een goede aanvulling. 
 
 
Contactpersoon: meneer Wienke e.wienke@almendecollege.nl 
 
Economie is een verplicht profielvak binnen een EM-profiel. In de andere profielen is het een keuzevak. 
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Engels (EN) 
 
In de bovenbouw werken we met een volledig Engelstalige methode: Ready for First. Deze methode leert je veel 
authentiek Engels dat je gaat gebruiken in o.a. spreekvaardigheid. In het begin is het soms wat wennen aan het 
niveau van het boek, maar wij merken altijd dat na één hoofdstuk de meeste leerlingen door hebben hoe alles 
werkt en waar het om draait. Je leert nieuwe woorden, grammatica, spreekvaardigheid, brieven en opstellen 
schrijven. Leesvaardigheid en luistervaardigheid komen ook voor in de methode, maar daar besteden we ook 
met andere leermiddelen extra aandacht aan, omdat deze onderdelen van groot belang zijn om je diploma te 
halen. 
Bijkomend voordeel van deze methode is dat het je opleidt tot een Cambridge certificaat. Dit is alleen voor 
leerlingen die voldoende niveau van het Engels hebben en er vrijwillig voor kiezen. In de loop van klas 4 wordt 
hier informatie over verstrekt.  
 
Onderwerpen 
Zoals hierboven al aangegeven werken we aan het verbeteren van diverse vaardigheden. Het leren van idioom 
en grammatica is hierbij een ondersteuning.   
 
Moeilijkheidsgraad 
Het is voor bijna iedere leerling mogelijk om tenminste een 5 te behalen voor Engels. Dit is afhankelijk van je 
inzet. Natuurlijk heb je te maken met zoiets als “talent”, maar de toetsen zijn zo opgebouwd dat hard werken 
beloond wordt. Denk maar aan zoiets als een cijfer krijgen voor een boek dat je hebt gelezen, of een idioomtoets 
waarvoor je goed je best hebt gedaan.  
“Wij van Engels” zeggen altijd: “Houd zeer regelmatig het leerwerk bij.” Het huiswerk in de bovenbouw is niet 
alleen maar oefeningetjes maken, maar ook leerwerk. Vaak is de stof ook meer dan in de onderbouw, dus dan 
red je het niet als je te laat begint.   
 
Examinering: 
Het examen is een combinatie van schoolexamens (luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, 
boektoetsen, idioom, grammatica/idioomtoets over meerdere units en natuurlijk het eindexamen, dat bestaat uit 
leesteksten.  
 
Dit vak kiezen? 
Er valt voor Engels niets te kiezen, zoals je weet. Het vak is interessant voor iedereen die het fijn vindt om 
Engels te verstaan en te spreken. Dit gebeurt in heel veel omstandigheden (denk bv. aan je vakantie). Behalve 
dat je de taal in je vrije tijd gebruikt, worden veel hbo-opleidingen geheel of gedeeltelijk in het Engels gegeven. 
Misschien kun je in het buitenland stage gaan lopen. Het kan ook zomaar dat je de taal wilt gaan gebruiken in je 
werk (een internationaal bedrijf, de horeca, docent Engels etc.). Kortom, Engels is een “must”.  
 
Contactpersoon: meneer Willems. m.willems@almendecollege.nl  
 
Engels is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus voor iedereen verplicht. 
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Frans (FA) 
 
Frans is een vak dat je al kent, je hebt het tenslotte al vanaf de brugklas. Frans kiezen is kiezen voor een 
wereldtaal die in meer dan 50 landen, op alle continenten, gesproken wordt door meer dan 260 miljoen mensen. 
Door een vreemde taal beter te leren maak je kennis met andere culturen en verruim je je blikveld. Het stelt je in 
staat met mensen over de hele wereld te communiceren, in onze buurlanden België en Luxemburg maar ook 
verder weg in Afrika of Canada (Québec). En niet te vergeten, Frankrijk is een belangrijke handelspartner van 
Nederland. 
 
Onderwerpen 
In de bovenbouw ga je werken met het vervolg van Grandes Lignes. In havo 4 en havo 5 werk je aan de 
vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Natuurlijk heb je daar vocabulaire en grammaire voor 
nodig. Er is herhalingsstof, maar er is vooral aandacht voor nieuwe onderwerpen en verdieping van de kennis 
die je al hebt. Je gaat zelf Franse boekjes lezen, kennismaken met de Franse literatuur en in de lessen is er veel 
aandacht voor de Franse cultuur en actualiteit. En in havo 5 gaan we 3 dagen naar Lille om het mondeling 
examen voor te bereiden. 
 
Moeilijkheidsgraad 
Frans leren is leuk maar het kost zeker ook tijd. Je kunt niet zomaar een 
Franse tekst begrijpen of een gesprek in het Frans voeren, daar moet je 
wel wat voor willen doen. Een flinke dosis enthousiasme, interesse en 
doorzettingsvermogen heb je nodig voor succes, naast een goede 
basiskennis opgedaan in de onderbouw. 
 
Examinering 
Het examen bestaat uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen 
(CE). In het schoolexamen komen de volgende onderdelen aan bod: 
schrijfvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid, spreekvaardigheid en 
literatuur in de vorm van twee leesboekjes. Het centraal examen omvat 
leesvaardigheid. 
 
Dit vak kiezen? 
Je hebt al een basis gelegd in de eerste drie leerjaren. In de bovenbouw 
ga je die basis verder uitbouwen. Frans is een mooie taal die handig is voor verschillende studies en beroepen. 
Denk aan: toerisme, economie, gezondheidszorg, kunst en cultuur maar ook wetenschap en techniek. Een 
goede kennis van het Frans is “un plus” bij sollicitaties en daarnaast zorgt kennis van het Frans ervoor dat je 
makkelijker Spaans en Italiaans kunt leren. 
 
Contactpersoon: mevrouw Hubbers s.hubbers@almendecollege.nl 
 
Frans kan in alle profielen worden gekozen 
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Geschiedenis (GS) 
 
Geschiedenis gaat over de wereld om je heen. Welke rol speelt het verleden in onze maatschappij? Nederland 
is een uniek land: welke ontwikkelingen op sociaal, cultureel, economisch en politiek vlak hebben ons gevormd? 
Waarom maken mensen bepaalde keuzes, waarom gaan dingen zoals ze gaan? Geschiedenis doet onderzoek 
naar deze ontwikkelingen, geschiedenis is willen weten.  
 
Onderwerpen 
In de bovenbouw van het havo behandelen wij alle 49 kenmerkende aspecten die terugkomen in de tien 
tijdvakken. In havo 4 behandelen we de thema’s Republiek en de geschiedenis van de Rechtsstaat en 
democratie. Dit laatste doe je door het maken van een praktische opdracht. In het examenjaar is de examenstof 
verdeeld over 3 historische onderwerpen die we contexten noemen. Deze zijn het Britse Rijk 1585-1900, 
Duitsland 1918-1991 en Nederland na 1948. 
 
Moeilijkheidsgraad 
Bij geschiedenis draait het grofweg om twee belangrijke zaken, namelijk kennis en vaardigheden. Het is 
belangrijk dat je leert om de juiste kennis te verkrijgen om daarmee de goede denkstappen te zetten bij de 
examenopdrachten. Bij geschiedenis gaat het dan om de historische vaardigheden. Deze zijn o.a. oorzaak en 
gevolg kunnen benoemen, verandering en continuïteit kunnen onderscheiden, betrouwbaarheid van bronnen 
vast kunnen stellen, ontwikkelingen en verschijnselen kunnen herkennen en beschrijven, enz. 
 

       
 
Examinering: 
Bij geschiedenis hebben we zowel SE-onderdelen als een CE. In havo 4 maak je twee schoolexamens over het 
thema Republiek en WO2 en een PO over Rechtsstaat en democratie. In havo 5 heb je drie schoolexamens. In 
het CSE komen de drie contexten en tijdvak 4 t/m 10 uit het handboek terug.  
 
Dit vak kiezen? 
In de eerste plaats is geschiedenis natuurlijk heel leuk en interessant. Na het examen merk je dat je veel 
voordeel hebt van het vak geschiedenis. Je gaat de wijde wereld in die je beter hebt leren begrijpen. Tijdens de 
vervolgstudie heb je profijt van de vaardigheden die je ontwikkeld hebt. Het kunnen onderscheiden van oorzaak 
en gevolg, verandering en continuïteit benoemen en betrouwbaarheid van bronnen beoordelen. Daarnaast kan 
je grote stukken tekst begrijpen, verbanden zien en de grote lijn in ontwikkelingen herkennen. Je bent een 
kritische denker geworden die met argumenten standpunten kan innemen en verdedigen.  
 
Contactpersoon: meneer Dijkman m.dijkman@almendecollege.nl  

 
Geschiedenis is een verplicht profielvak in de CM- en EM-profielen. Bij een NG- of NT-profiel kan er geen 
geschiedenis worden gekozen. 
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Levensbeschouwing (LB) 
 
Levensbeschouwing is een verplicht vak in havo 5. In dit jaar wordt toegepast wat er in voorgaande jaren is 
geleerd, betreffende levensvragen, normen en waarden en morele dilemma’s. Er wordt vanuit verschillende 
denkers en inspirerende personen gereflecteerd op het eigen leven, met de bedoeling om de eigen overtuiging 
en levensbeschouwing bewuster in beeld te krijgen. Er wordt gewerkt aan het onder woorden brengen van 
bestaanservaringen, normen en waarden, levensbeschouwelijke thema’s en gesprekken hierover, zodat 
leerlingen zich bewuster zijn van hun eigen levensbeschouwing. Bij het maken van belangrijke zingevende en 
morele keuzes kunnen deze overtuigingen richtinggevend zijn. 
 
Onderwerpen 
Het vak heeft in Havo 5 drie onderdelen: 

• Zingeving, met drie praktische opdrachten en een afsluitende toets in de PWW; 
• Een filmproject waarbij het gaat om de levensbeschouwelijke laag in de film te beschrijven. Afgesloten 

met een werkstuk vanuit gerichte vraagstelling; 
• Ethiek, waarbij de theorie wordt behandeld van de diverse ethische stromingen en geoefend wordt met 

het ethisch behandelen van een casus. Afgesloten met een dossiertoets in de PWW. 

Moeilijkheidsgraad 
Alle vaardigheden worden besproken en uitgelegd in de les. Met name de instromers vanuit het VMBO kunnen 
extra worden ondersteund met de uitleg in een vakflex. Zij hebben bepaalde onderdelen in de onderbouw niet 
altijd gehad. Deze onderdelen krijgen dan aandacht. Dit lukt altijd.  
 
Examinering: 
Alleen SE.  Door het hele jaar heen het aanleggen van een portfolio. De eisen waaraan het portfolio moet 
voldoen staan in de PTA’s en worden grondig besproken en uitgelegd. Twee dossiertoetsen over zingeving en 
ethiek in de PWW 
 
Dit vak kiezen? 
Het is een verplicht vak. In welk beroep je ook komt te werken, ethische dilemma’s zullen er altijd zijn. Wanneer 
je daar inzichtelijk en systematisch mee om kunt gaan, kun je ook aan anderen duidelijk maken wat de redenen 
zijn voor je standpunt. Zingeving blijft je hele leven actueel. Als je weet op welke manier je naar voorlopige 
antwoorden kunt zoeken, kan dat in elke levensfase behulpzaam zijn. 
 
Het klassieke ethische dilemma, wanneer niets doen ook consequenties heeft… 
 
 
Contactpersoon: mevrouw Rebel g.rebel@almendecollege.nl 
 
Levensbeschouwing is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus voor iedereen verplicht. 
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Lichamelijke opvoeding (LO)  
 
In het vak lichamelijk opvoeding moeten de volgende aspecten aan bod komen: 
Domein A: Vaardigheden 
Je kan op verantwoorde en perspectiefrijke wijze en met plezier in bewegende en regelende rollen deelnemen 
aan de bewegingscultuur, en kan aangeven in hoeverre je daaraan -ook in de toekomst- kan en wil deelnemen. 
Domein B: Bewegen 
Je kan deelnemen aan een variëteit aan bewegingsactiviteiten, waarbij het gaat om: 
- verbreding (leren van nieuwe activiteiten) en verdieping (qua niveau, taken en contexten) van 
bewegingsactiviteiten die in de onderbouw zijn aangeboden; 
- in elk geval uit het activiteitengebied spelen een slag- en loopspel, twee doelspelen en een terugslagspel, bij 
voorkeur door de kandidaat te kiezen; 
- minimaal twee door jou te kiezen bewegingsactiviteiten uit een door de school gedaan aanbod voor de 
activiteitengebieden turnen, atletiek, bewegen op muziek en zelfverdediging;  
- minimaal drie door jou te kiezen en voor jou nieuwe bewegingsactiviteiten die bij voorkeur niet tot één van de 
hierboven genoemde activiteitengebieden behoren. 
Domein C: Bewegen en regelen 
Je kan (samen met anderen) ondersteunende en leidinggevende rollen in bewegingssituaties vervullen, waarbij 
het gaat om: 
- bewegingssituaties inrichten, op gang brengen en op gang houden;  
- minimaal twee door de leerling te kiezen rollen van instructeur; 
coach/begeleider, scheidsrechter/jurylid en organisator. 
Domein D: Bewegen en gezondheid 
Je  kan op basis van eigen ervaring met en inzicht in de betekenis van sport en bewegen voor de (beleving van) 
gezondheid in brede zin verantwoord omgaan met belasting en risico's in bewegingssituaties, en een 
trainingsprogramma opstellen dat past bij je eigen mogelijkheden. 
Domein E: Bewegen en samenleving 
Je  kan op grond van inzicht in de kenmerken van het aanbod en in 
de eigen wensen en mogelijkheden ten aanzien van sportdeelname een 
bewuste keuze maken uit het aanbod aan sport en bewegen in de 
samenleving. 
 
Onderwerpen 
Het eindexamen bestaat uit praktische bewegingsactiviteiten. 
De domeinen die door elkaar worden aangeboden : 
Vaardigheden, Bewegen, Bewegen en regelen, Bewegen en gezondheid en Bewegen en samenleving..  
 
Moeilijkheidsgraad: 
Wij verwachten een actieve en betrokken houding. Je bent aanwezig en hebt de goede kleding om in te sporten 
aan. 
 
Examinering: 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
 
Contactpersoon: meneer Derksen h.derksen@almendecollege.nl  
 
Lichamelijke opvoeding is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus voor iedereen verplicht. 
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Maatschappijleer (MA) 
 
De Nederlandse maatschappij is meer dan een verzameling van zeventien miljoen mensen. We zijn afhankelijk 
van elkaar en moeten samenwerken om harmonieus te kunnen samenleven. Bij maatschappijleer leer je hoe 
onze samenleving is georganiseerd en voor welke uitdagingen we met z’n allen staan. Denk aan de bestrijding 
van terrorisme, de vluchtelingencrisis of de milieuvervuiling. Doel van het vak is dat je kritisch leert kijken naar dit 
soort vraagstukken zodat je je standpunt kunt bepalen en beargumenteren.  
 
Onderwerpen 
Bij maatschappijleer worden vier thema’s behandeld: 
• Rechtsstaat 
• Parlementaire democratie 
• Verzorgingsstaat 
• Pluriforme samenleving 
 
Ook maak je een praktische opdracht, waarbij je een zelfgekozen maatschappelijk probleem leert analyseren.  
 
Moeilijkheidsgraad 
Bij maatschappijleer worden grote hoeveelheden stof getoetst. Dit is een goede voorbereiding op je studie aan 
het hbo of op de universiteit. Het is dus belangrijk dat je goed leert wat de hoofd- en bijzaken zijn en dat je leert 
samenvatten. We bespreken vaak actuele kwesties die in de wereld spelen. Het is daarom handig als je 
regelmatig het nieuws volgt. Daarnaast leer je bij maatschappijleer vaardigheden als kritisch denken, debatteren 
en het analyseren van een maatschappelijk probleem.  
 
Examinering 
Je sluit het vak af met een schoolexamen in leerjaar 4. 
 
Contactpersoon: meneer Lubbers b.lubbers@almendecollege.nl 
 
Maatschappijleer is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus voor iedereen verplicht. 
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Muziek + Kunst algemeen (KUMU) 
 
Het vak kunst muziek gaat op de eerste plaats over de praktijk van het musiceren. Er wordt veel gespeeld en 
gezongen. Afhankelijk van de instrumentale en vocale mogelijkheden in de groep wordt steeds weer gewerkt 
aan nieuwe muziekstukken of songs. Daarbij mengen we niveau en smaken zo dat iedereen mee kan doen.  
 
Onderwerpen 
Belangrijk zijn de basiselementen uit de popmuziek; melodie, akkoordopbouw, meerstemmigheid, baslijnen, 
tekstinterpretatie. Theoretische kennis van bijvoorbeeld muziektheorie komt summier aan bod en wordt gebruikt 
ter ondersteuning van de praktijk, maar is geen doel op zich. 
 
 
Moeilijkheidsgraad 
Of kunst muziek iets is voor jou hangt af van je muzikaliteit, niet zozeer van je eventuele vaardigheden op vocaal 
of instrumentaal gebied. Je bent natuurlijk wel bereid om die vaardigheden uit te breiden door oefenen. 
 
Examinering 
Kunst muziek sluit je af middels een schoolexamen. Belangrijk om te weten is dat het kiezen voor kunst muziek 
inhoudt dat je ook kunst algemeen als apart vak erbij krijgt. Dit is een vak waarbij je je via kunstanalyse verdiept 
in de verschillende kunstdisciplines zoals muziek, beeldend, dans, film, theater, etc. De nadruk ligt op de periode 
1900 tot 2000, maar er zijn ook uitstapjes naar vroegere periodes.  
Kunst algemeen sluit je af middels een centraal schriftelijk eindexamen. 
 
Dit vak kiezen? 
Dit vak kies je als je: 
- gewoon graag muziek maakt 
- kunt genieten van creatieve processen bij maken en uitvoeren 
- belang hecht aan brede ontwikkeling, niet alleen cognitief 
- graag werkt in kleine groepen 
- zelf graag invulling geeft aan je individuele leerproces 

 
Contactpersoon: mevrouw Slebioda m.slebioda@almendecollege.nl                                                                                            
   
Kunst Muziek kan in alle profielen gekozen worden. 
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Natuurkunde (NA) 
 

In een tocht langs de belangrijkste natuurkundige onderwerpen ontdekken we via proefjes, wetten en principes 
hoe onze wereld in elkaar zit. We proberen in de lessen zoveel mogelijk praktisch met de stof aan de slag te 
gaan. Naast een aantal proefwerken bestaat je eindcijfer ook uit een aantal praktische opdrachten.  
 

 
 
Onderwerpen 
Bij natuurkunde worden de volgende thema’s behandeld: 
• Beweging 
• Elektriciteit 
• (Geluid)Golven 
• Eigenschappen van stoffen 
• Automatisering  
• Krachten 
• Energie 
• Straling 
 
Moeilijkheidsgraad 
Natuurkunde moet je oefenen. Leerwerk wordt steeds minder belangrijk en toepassen en het kunnen maken van 
berekeningen steeds belangrijker. Als je de stof en de opgaven goed bijhoudt en op tijd vragen stelt dan is het 
goed te doen. Een beetje gevoel voor wiskunde is daarbij wel handig. Wiskunde is een beetje de “taal” die we 
nodig hebben. We beginnen nog met een toets per hoofdstuk maar de toetsen worden steeds groter en 
omvatten meerdere hoofdstukken.  
 
Examinering 
In het examenjaar zijn de schriftelijke schoolexamen toetsen. In het examenjaar en het voorexamenjaar zijn er 
ook praktische opdrachten die meetellen voor het schoolexamen. Voor natuurkunde is ook een centraal examen. 
 
Dit vak kiezen? 
De mens kan niet meer zonder techniek. Denk aan wat we allemaal elektrisch doen en hoe we communiceren. 
Om dat allemaal mogelijk te maken zijn technische opgeleide mensen hard nodig. Met een technische studie 
heb je daardoor, zeker ook in deze tijd, een grote kans op een goede baan. Voor alle technische en een groot 
aantal gezondheidsstudies heb je natuurkunde nodig. Daarnaast leer je hoe de wereld werkt en proberen we je 
genoeg natuurkunde mee te geven zodat je kritisch naar producten en ontwikkelingen kunt kijken. We leren je 
een kritisch en onderzoekende houding aan waar je ook in niet technische studies veel aan zult hebben.  

 
Contactpersoon: meneer Kloek j.kloek@almendecollege.nl  
 
Natuurkunde is een verplicht profielvak in een NT-profiel. In een NG-profiel kan ook natuurkunde worden 
gekozen. In een CM- of EM-profiel wordt natuurkunde niet aangeboden. 
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Nederlands (NE) 
 

Nederlands spreek je al heel goed. Toch valt er nog heel veel te leren over deze taal en is er nog heel wat te 
verbeteren op het gebied van taalvaardigheid. Bij je vervolgopleiding en ook in veel beroepen wordt er van je 
verwacht dat je het Nederlands tot in de puntjes beheerst. Daarnaast leer je door het lezen van literatuur om 
zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 
 
Onderwerpen 

• Tekstbegrip: je moet teksten lezen en leren begrijpen wat de schrijver wil vertellen. Je leert over 
verschillende soorten teksten en je leert hoofd- en bijzaken onderscheiden.  

• Schrijfvaardigheid: je leert verschillende soorten teksten schrijven. Op welke manier kan je iemand 
bijvoorbeeld overtuigen? 

• Mondelinge taalvaardigheid: je leert goed presenteren, maar ook ga je deelnemen aan en voorzitten bij 
discussies en debatten. 

• Literatuur en literatuurgeschiedenis: je maakt kennis met moderne verhalen en leert ook over literatuur 
door de eeuwen heen. 

 
Moeilijkheidsgraad 
Nederlands is een vak waarin je vooral vaardigheden leert. Je zult moeten oefenen om beter te worden. Vind je 
Nederlands een moeilijk vak? Heel vaak helpt het om echt meer te gaan lezen. 
 
Examinering 
In het centraal eindexamen wordt tekstbegrip getoetst. In het examenjaar bepaalt dat de helft van je eindcijfer. 
De andere vaardigheden worden getoetst d.m.v. schoolexamens. 
 
Contactpersoon: mevrouw Peek N.Peek@almendecollege.nl  
 
Nederlands is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus voor iedereen verplicht. 
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Onderzoek en ontwerpen (OO) 
 
Technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. In de zorg, productie, landbouw, communicatie, 
ruimtelijke inrichting; overal is behoefte aan duurzame en innovatieve oplossingen. Daar werken we aan bij het 
vak O&O. Bij O&O ga je aan de slag met vraagstukken uit de echte wereld; vraagstukken van bedrijven of 
overheden. Je onderzoekt het vraagstuk, ontwerpt oplossingen, bouwt prototype, test en ontwikkelt door. Daarbij 
wordt je begeleid door je docent, maar ook door experts uit het bedrijfsleven of van een hogeschool of 
universiteit. Zo leer je hoe grote projecten als deze ook in het echt worden aangepakt. Vervolgens presenteer je 
jullie resultaten aan de opdrachtgever.  
 
Onderwerpen: 
In de bovenbouw van het Technasium voer je 3 projecten uit in minimaal 2 (verschillende bètawerelden. Omdat 
je in de meeste gevallen zelf op zoek gaat naar deze projecten kun je kiezen voor de bètawerelden die jij het 
meest interessant vindt, of waarvan jij wilt ontdekken of dit iets is voor jouw toekomst: 

• Science & Exploration 
• Lifestyle & Design 
• Mens & Medisch 
• Market & Money 
• Voeding & Vitaliteit 
• Mobiliteit & Ruimte 
• Water, Energie & Natuur 

Binnen deze onderwerpen kun je kiezen voor allerlei verschillende manieren van werken. Afhankelijk van wat jij 
graag wil leren én wat de opdrachtgever vraagt bedenken we een plan. Bij het vak O&O zijn allerlei 
vaardigheden te ontwikkelen: werken met SketchUp, modelbouw, technisch tekenen, presenteren, design 
sketching, 3D-printen, samenwerken, grafische vormgeving, onderzoeken, programmeren en nog veel meer.  
 
Moeilijkheidsgraad: 
Bij het vak O&O wordt bijna altijd in groepjes gewerkt. Samen maak je een plan voor de uitvoering van een 
project én voer je het project uit. Het is daarom handig als je met anderen kunt samenwerken, het leuk vindt om 
met anderen samen te werken en/of je graag beter wilt worden in werken met anderen. Daarnaast is het fijn als 
je proactief en initiatiefrijk bent, dat je het leuk vindt om je in verschillende bètatechnische onderwerpen te 
verdiepen en om verschillende vaardigheden te ontwikkelen die van pas komen bij jouw project. Bij O&O ligt niet 
alles van te voren vast. Onder begeleiding van een docent maak je samen met je groep een plan van aanpak. 
Hierdoor heb je veel vrijheid om te leren wat jij wilt leren, maar het betekent ook dat niet alles van te voren al 
helemaal duidelijk en voorgeschreven is.  
 
Examinering: 
Het vak O&O heeft enkel een schoolexamen. Het eindcijfer bestaat uit de product- en procescijfers voor de 
projecten in de bovenbouw, waarbij het eindproject (de Meesterproef) het zwaarst meetelt. Een belangrijk 
kenmerk van O&O is dat het niet alleen om het eindresultaat gaat, maar ook zeker om het proces: hoe zijn jullie 
tot dit eindresultaat gekomen en wat was jouw rol/aandeel hierin. Voor ieder project krijg je een cijfer dat voor 
50% uit de productbeoordeling en voor 50% uit de procesbeoordeling bestaat.  
 
Dit vak kiezen? 
Als je het leuk vindt om zelfstandig in een team aan de slag te gaan met uitdagende bètatechnische 
vraagstukken van bedrijven is O&O echt een vak voor jou. Je krijgt de ruimte om aan de slag te gaan met de 
onderwerpen en vaardigheden waarin jij je wilt ontwikkelen. Je ontdekt welke vakgebieden wel en niet bij jou 
passen en dat kan je helpen bij je keuze voor een vervolgstudie. Als je na het volgen van het vak O&O verder 
gaat in het hoger onderwijs zul je merken dat je al een hoop ervaring op hebt gedaan met het werken in teams 
én in het aanpakken van grote projecten. In veel studies en beroepen in de wereld van bèta en techniek komt dit 
zeker van pas.  

 
 

Contactpersoon: mevrouw Mulder: m.mulder@almendecollege.nl 
 
Je kan O&O kiezen binnen een NG- of NT-profiel 
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Scheikunde (SK) 
 
Scheikunde gaat over alle stoffen. Het vak gaat over hoe die verschillende stoffen precies in elkaar zitten en 
over de verschillende eigenschappen ervan, maar scheikunde gaat ook over hoe stoffen kunnen veranderen in 
andere stoffen. Dit geldt voor stoffen die gebruikt worden voor verschillende materialen, maar ook voor stoffen 
die worden omgezet in het menselijk lichaam. Dit zorgt ervoor dat het vak bijvoorbeeld van belang is voor als je 
nieuwe producten zou willen ontwikkelen, een medische studie overweegt of milieuproblemen zou willen 
oplossen. Scheikunde ondersteunt bij bepaalde onderwerpen in de biologie en is een speciaal hoekje van de 
natuurkunde. Samen vormen zij de natuurwetenschappen. 
 
Onderwerpen 
Verschillende soorten stoffen, soorten deeltjes en bindingen, verschillende soorten omzettingen van stoffen in 
andere stoffen, onderzoeksvaardigheden, zure en basische stoffen, stoffen die batterijen of accu’s kunnen 
maken, brandstoffen en energie, verschillende soorten kunststoffen, groene chemie en chemie van het leven. 
 
Moeilijkheidsgraad 
Je moet onderzoekend en nieuwsgierig zijn en houden van puzzels oplossen. Het is fijn als je netjes en 
systematisch kunt werken, zodat je kunt leren hoe je complexe problemen in stappen kunt opdelen. Je moet 
abstract kunnen denken en het is handig als je goed kunt rekenen.  
 
Examinering 
Het examen bestaat uit een SE met een aantal theorietoetsen en een praktische opdracht waarbij je een 
scheikundig onderzoek uitvoert. Het wordt afgesloten met een CE over de gehele (!) lesstof vanaf klas 3.  
 
Dit vak kiezen? 
Scheikunde is van belang voor alle opleidingen waar technische basiskennis noodzakelijk is en waarbij kennis 
van de natuurwetenschappen een rol speelt, maar ook als je bepaalde medische richtingen zou willen kiezen. 
Deze vervolgstudies vragen dan om een profiel natuur en gezondheid of natuur en techniek.  
 
Contactpersoon: mevrouw Nijenhuis i.nijenhuis@almendecollege.nl  
 
Scheikunde is een verplicht profielvak binnen een NG- en een NT-profiel. In de andere profielen kan je geen 
scheikunde kiezen. 
 

 
  Figuur 1: onderzoek van urine en bloed: heeft deze sporter doping gebruikt? 
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Wiskunde (WA of WB) 
 
Wiskunde is een vak waarin je wordt voorbereid op verschillende vervolgstudies en het vak is daarnaast ook 
sterk algemeen vormend. Bij wiskunde leer je om in diverse (dagelijkse) situaties wiskundige aspecten te 
herkennen, te interpreteren en te gebruiken. Je leert technieken om je gegevens te ordenen en te structureren, 
analytisch en probleemoplossend te denken. Daarnaast leer je formules te bewerken en logisch te redeneren.  
Je kunt op de havo kiezen uit wiskunde A of wiskunde B. Bij wiskunde A krijg je te maken met sommen met 
meer tekst. Uit deze tekst haal je de gegevens die je nodig hebt om berekeningen te maken en conclusies te 
trekken. Bij wiskunde B gaat het meer om de wiskunde zelf. We gaan dieper in op de wiskundige technieken. Je 
krijgt hier meer “kale” sommen waarmee je gaat rekenen. 
 
Onderwerpen: 
Bij wiskunde A ben je veel bezig met formules, tabellen en grafieken. Daarnaast wordt een stuk statistiek 
behandeld. Je werkt ook veel met je grafische rekenmachine. 
Bij wiskunde B gaat het om oplossen van vergelijkingen. Je leert algebraïsche technieken en er wordt een stuk 
meetkunde behandeld.  
 
Moeilijkheidsgraad 
Wiskunde A is de meest gekozen vorm van wiskunde. Het is belangrijk dat je oefent in het lezen van teksten en 
deze kunt analyseren.  
Wiskunde B wordt gezien als de moeilijkere vorm. Wiskundig gezien klopt dat, maar je hoeft wat minder teksten 
te lezen. Het gaat hierbij om het oefenen van vaardigheden en probleemoplossend denken. 
 
Examinering: 
Je sluit dit vak af met schoolexamens en een centraal examen. 
 
Dit vak kiezen? 
Zoals gezegd is wiskunde een basis voor veel vervolgstudies. Het leert je gegevens te ordenen en analytisch te 
denken.  
 
Contactpersoon: mevrouw Arts l.arts@almendecollege.nl  
 
Bij een CM-profiel is wiskunde A een keuzevak. Bij een EM-profiel is wiskunde A een verplicht profielvak 
(eventueel te vervangen door wiskunde B). Bij een NG-profiel kies je wiskunde A of wiskunde B als verplicht 
profielvak. Bij NT-profiel is wiskunde B een verplicht profielvak. 
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