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In de bovenbouw van het vmbo volg 
je een profiel. Dat betekent dat je 
een bepaalde beroepsrichting op gaat. 
Je krijgt vakken die daarbij horen. 
Maar voordat het zover is moet je 
eerst een keuze maken voor een 
profiel. In deze Profielwijzer krijg je 
informatie over alle profielen die er 
zijn en waar je op moet letten als je 
een profielkeuze maakt.

+

+

+

+
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Profielen worden op 
sommige scholen sectoren 
genoemd. Behalve de 
naam zijn ze precies 
hetzelfde!
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Als je vmbo-t doet, kun je kiezen uit vier profielen. Maar let op: niet iedere school biedt alle profielen aan. 

Algemene informatie

Uit welke onderdelen 
je profiel bestaat,  
staat vast ... 

Maar je mag voor somm
ige 

onderdelen wel kiezen w
át je 

hierin doet. Het verschi
lt per 

school wat je allemaal z
elf mag 

kiezen. En niet iedere s
chool 

biedt alle keuzevakken a
an. Let 

dus goed op hoe het b
ij jou op 

school precies zit! 

Economie

Landbouw/Groen

Techniek

Zorg & Welzijn

Welk profiel je ook kiest ...
Je vakkenpakket is alt ijd op dezelfde 
manier opgebouwd. Je hebt een 
gemeenschappelijk deel, een profieldeel 
en een keuzedeel.

Dit zijn de 4 profielen waar je op het vmbo-t uit kunt kiezen.
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Hoe is je profiel opgebouwd?

Deze vakken horen bij 
het profiel dat jij hebt 

gekozen.

Met deze vakken maak 
je het JOUW profiel!

Gemeenschap- 
 pelijk deel

Profieldeel

Keuzedeel

 Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

Kunstvak

Rekentoets

2 keuzevakken:

1

2 

2 verplichte 
profielvakken:

1

2 

Deze vakken volgt  
iedereen.
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+ PROFIELWIJZER  NA HET VMBO

Wat zijn de mogelijkheden na het vmbo?

Als je je vmbo-diploma hebt gehaald, kun je alle kanten op. Je hebt keuze uit heel veel opleidingen in het mbo. 
Het mbo kent verschillende niveaus: niveau 1 (entreeopleiding), 2, 3 of 4. Naar welk niveau je kunt hangt af van 
de leerweg die je volgt in het vmbo. Omdat jij vmbo-t doet, kun je waarschijnlijk ook door naar de havo. In het 
schema hieronder zie je wat de mogelijkheden zijn. 

Na het vmbo

V
M

B
O

M
B

O

H
A

VO

H
B

O

Basis
beroepsgerichte 

leerweg

Kader
beroepsgerichte 

leerweg

Gemengde 
leerweg

Theoretische 
leerweg

MBO entree 
(niveau 1)

MBO  
niveau 2

MBO  
niveau 3

MBO  
niveau 4

Leerjaar 1 Leerjaar 1 Leerjaar 1 Leerjaar 1

Leerjaar 2 Leerjaar 2 Leerjaar 2

Leerjaar 4

HAVO

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 3 Leerjaar 3

HBO
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+ PROFIELWIJZER  HAVO OF MBO?

Profielen vmbo Domeinen mbo

Techniek Bouw & Infra

Afbouw, Hout & Onderhoud

Techniek & Procesindustrie

Ambacht, Laboratorium & Gezondheidstechniek

Mobiliteit & Voertuigen

Transport, Scheepvaart & Logistiek

Media & Vormgeving

Informatie & Communicatietechnologie

Economie Economie & Administratie

Handel & Ondernemerschap

Horeca & Bakkerij

Toerisme & Recreatie

Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn

Uiterlijke Verzorging

Veiligheid & Sport

 Landbouw/Groen Voedsel, Natuur & Leefomgeving

Naar het mbo

Na het vmbo kun je verder leren op het mbo: het 
Middelbaar BeroepsOnderwijs. Op het mbo leer je 
alles over de baan van jouw keuze, zodat je daarna 
kunt gaan werken. Je kunt uit meer dan zeshonderd 
verschillende opleidingen kiezen. 

Domeinen in het mbo

De opleidingen die je kunt volgen in het mbo zijn 
ingedeeld in zestien domeinen. Die domeinen sluiten 
aan bij de profielen van het vmbo. Handig om je daar 
al eens in te verdiepen, dan kun je daar rekening mee 
houden bij het kiezen van je profiel. 
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+ PROFIELWIJZER  HAVO OF MBO?

Naar de havo

Na het vmbo kun je naar de havo: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. De havo is een stapje moeilijker dan 
het vmbo en bestaat vooral uit theorie. Je doet de havo als je meer wilt leren of later een beroep wilt doen waar je 
een hoger diploma voor nodig hebt. Na de havo heb je heel veel opties. Je kunt het vwo gaan doen, je kunt naar 
het mbo of je kunt naar het hbo. Op het hbo (Hoger BeroepsOnderwijs) doe je een opleiding met veel theorie en 
je loopt stage.

Wil je weten of jij naar de havo kunt?

1. Heeft de havoschool waar je heen wilt een eis voor je gemiddelde cijfer?
 { Ja Æ Ga naar vraag 2.
 { Nee Æ Ga naar vraag 6.
 
2. Hoe hoog moet je gemiddelde cijfer zijn?

                        
 
3. Wat is op dit moment jouw gemiddelde cijfer?

                        
 
4. Is je gemiddelde cijfer nu hoog genoeg?
 { Ja Æ Ga naar vraag 6.
 { Nee Æ Ga naar vraag 5.
 
5. Denk je dat je gemiddelde cijfer wel hoog genoeg zou kunnen zijn na je eindexamen?
 { Ja Æ Ga naar vraag 6.
 { Nee Æ Waarschijnlijk is het mbo meer iets voor jou. Lees ‘Naar het mbo’.
 
6. Denken de docenten op jouw school dat je de havo aankunt?
 { Ja Æ Ga naar vraag 8.
 { Nee Æ Ga naar vraag 7.

7. Kun jij iets doen om te zorgen dat ze van gedachten veranderen?
 { Ja, ik kan me anders gedragen in de les. Æ Ga naar vraag 8.
 { Ja, ik kan zorgen dat ik vaker aanwezig ben. Æ Ga naar vraag 8.
 { Ja, ik kan beter mijn best doen. Æ Ga naar vraag 8.
 { Ja, ik kan nog iets anders doen, namelijk:                                                                                                             
      Æ Ga naar vraag 8.
 { Nee, dat kan ik niet. Æ Waarschijnlijk is het mbo meer iets voor jou. Lees ‘Naar het mbo’.
 
8. Mag je op de havoschool alle profielen kiezen?
 { Ja, ik mag alle profielen kiezen. Het maakt niet uit welke vakken ik nu doe.
 { Nee, ik mag sommige profielen alleen kiezen als ik de vakken die daarbij horen nu al volg.
 
9. Moet je een toelatingsgesprek doen om naar de havoschool te kunnen gaan?
 { Ja
 { Nee
De havo is voor jou een optie. Lees verder om meer te weten te komen over de havo.
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Profielen op de havo

Op de havo kies je ook voor een profiel, net als op het vmbo. Hieronder lees je welke havoprofielen er zijn en wat 
de (verplichte) profielvakken zijn.
 

Havo

GEMEENSCHAPPELIJKE VERPLICHTE VAKKEN

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

CKV

VERPLICHTE PROFIELVAKKEN

 ECONOMIE &  CULTUUR &  NATUUR &  NATUUR

 MAATSCHAPPIJ MAATSCHAPPIJ GEZONDHEID & TECHNIEK

  Wiskunde A (of B)  Moderne vreemde  Wiskunde A (of B)  Wiskunde B

  Economie taal  Biologie  Natuurkunde

  Geschiedenis  Geschiedenis  Scheikunde  Scheikunde

PROFIELKEUZEVAKKEN

  Moderne vreemde taal  Aardrijkskunde  Natuurkunde  Informatica

  Aardrijkskunde  Maatschappij-  Aardrijkskunde  Biologie

  Maatschappij- wetenschappen  NL&T (Natuur, Leven  Wiskunde D

 wetenschappen  Economie en Technologie)  NL&T (Natuur, Leven

  Management &   Moderne vreemde   en Technologie)

 Organisatie taal  

   Kunstvak  

   Filosofie  
Let op! Niet alle 

scholen bieden alle 
profielkeuzevakken 

aan!

Havo of mbo?

Wil je weten wat beter bij jou past? Kruis steeds de stelling aan waar je het mee eens bent. Waar staan de meeste 
kruisjes: bij havo of bij mbo? Dan past die opleiding waarschijnlijk het beste bij jou!

1

2

3

HAVO

{ Ik wil meer theorie leren.

{ Ik vind het leuk om nog zeker vijf of zes jaar te 
leren.

{ Voor het beroep dat ik later wil doen, heb je een 
hbo-opleiding of hoger nodig.

MBO

{ Ik wil praktisch aan de slag. 

{ Ik wil hierna niet meer dan vier jaar leren.

{ Voor het beroep dat ik later wil doen, heb je een 
mbo-opleiding nodig.
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+

Uitleg Profielwijzer
Op de volgende pagina’s staat informatie over alle profielen. En het handige is, je kunt er ook dingen  
in invullen en inkleuren. Hoe meer je hebt ingevuld en ingekleurd op een pagina, hoe beter dit profiel 
waarschijnlijk bij je past. Hoe dat werkt lees je hieronder.

94

  

+

   

Techniek

 Handig Zorgvuldig Creatief

  

 Creatief Met je handen Bouwen
 bezig zijn werken 

Jij bent een echte handige Harrie (of Harriët!). Wat jij wel ziet zitten is leidinggeven 
op een bouwplaats, lekker zelf klussen of met je computer van alles ontwerpen.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Verplichte  
profielvakken

 Wiskunde

 Nask 1

 Duits

 Frans

 Spaans

 Turks

 Fries

 Arabisch

 Drama

 Dans

 Muziek

 Beeldende vakken

 Nask 1

 Nask 2

 Wiskunde

 Biologie

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 Economie

 Maatschappijkunde

 Lichamelijke opvoeding 2

 Informatietechnologie

Keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

Technicus

Uitvoerder

Game-
developer

Technisch 
specialist 

Grafisch 
vormgever

PROFIELWIJZER PROFIELEN

Staat hier een kwaliteit 
bij die jij hebt? Kleur 
dan het sterretje in. 

Staat hier iets bij 
wat jij later in 
een beroep graag 
wilt? Kleur het 
duimpje dan in.

Hier staan 
voorbeelden van 
beroepen. Lijkt 
een beroep jou 
leuk? Vink het 
vakje aan.

Je kunt hier ook 
zelf kwaliteiten 
schrijven die 
volgens jou bij dit 
profiel passen.

Je kunt hier ook 
zelf interesses 
schrijven die 
volgens jou bij dit 
profiel passen.

Dit zijn de 
keuzevakken. 
Lijkt een vak 
jou leuk? Vink 
het aan!

Ken je iemand met een 
beroep dat te maken 
heeft met dit profiel? 
Schrijf zijn/haar 
naam hier op. Handig 
om te netwerken!

Hier zie je 
precies welke 
profielvakken je 
krijgt als je dit 
profiel kiest. 
Zijn er een paar 
vakken niet 
aangevinkt? Kies 
er daar één van.

PROFIELWIJZER  UITLEG PROFIELWIJZER
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+ PROFIELWIJZER PROFIELEN

   

Techniek

 Handig Zorgvuldig Creatief

  

 Creatief Met je handen Bouwen
 bezig zijn werken 

Jij bent een echte handige Harrie (of Harriët!). Wat jij wel ziet zitten is leidinggeven 
op een bouwplaats, lekker zelf klussen of met je computer van alles ontwerpen.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Verplichte  
profielvakken

 Wiskunde

 Nask 1

 Duits

 Frans

 Spaans

 Turks

 Fries

 Arabisch

 Drama

 Dans

 Muziek

 Beeldende vakken

 Nask 1

 Nask 2

 Wiskunde

 Biologie

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 Economie

 Maatschappijkunde

 Lichamelijke opvoeding 2

 Informatietechnologie

Keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

Technicus

Uitvoerder

Game-
developer

Technisch 
specialist 

Grafisch 
vormgever
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Economie

 Sociaal Flexibel Georganiseerd
  

 Met mensen  Ondernemen Leiding geven
 werken (een eigen bedrijf)

Jij ziet jezelf wel in het bedrijfsleven werken. Je bent goed met mensen, regelt je eigen 
zaakjes en behoudt het overzicht. Dankzij jou loopt het bedrijf op rolletjes!

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Verplichte  
profielvakken

 Economie

 Wiskunde

 Duits

 Frans

 Duits

 Frans

 Spaans

 Turks

 Fries

 Arabisch

 Drama

 Dans

 Muziek

 Beeldende vakken

 Nask 1

 Nask 2

 Wiskunde

 Biologie

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 Economie

 Maatschappijkunde

 Lichamelijke opvoeding 2

 Informatietechnologie

Keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

Secretaresse

Juridisch 
medewerker

Afdelings-manager

Assistent-
accountant

Verkoper 
reizen
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Zorg & Welzijn

 Sociaal Behulpzaam Flexibel
  

 Met mensen  Afwisselend Helpen
 werken werk

Jij wilt later met mensen werken. Luisteren, leren, helpen: je maakt het leven een 
stukje prettiger. En of je nou mensen begeleidt, helpt, verzorgt of vermaakt: geen dag 
zal voor jou hetzelfde zijn!

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Verplichte  
profielvakken

 Biologie

 Aardrijkskunde

 Geschiedenis

 Maatschappijkunde

 Wiskunde

 Duits

 Frans

 Spaans

 Turks

 Fries

 Arabisch

 Drama

 Dans

 Muziek

 Beeldende vakken

 Nask 1

 Nask 2

 Wiskunde

 Biologie

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 Economie

 Maatschappijkunde

 Lichamelijke opvoeding 2

 Informatietechnologie

Keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

 

Tandarts-
assistent

Schoonheids-specialist

Marinier

Pedagogisch medewerker

Artiest

+
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 In de natuur  Met dieren Met voedsel
 werken werken werken

  

Landbouw/Groen

 Actief Zorgvuldig  Een harde
   werker
  

Jij wilt later iets met de natuur doen. Zelf aan de slag en lekker met je handen in de 
aarde, of toch liever ontwerpen: de groene wereld trekt jou wel. 

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Verplichte  
profielvakken

 Wiskunde

 Biologie 

 Nask 1

 Duits

 Frans

 Spaans

 Turks

 Fries

 Arabisch

 Drama

 Dans

 Muziek

 Beeldende vakken

 Nask 1

 Nask 2

 Wiskunde

 Biologie

 Geschiedenis

 Aardrijkskunde

 Economie

 Maatschappijkunde

 Lichamelijke opvoeding 2

 Informatietechnologie

Keuzevakken
            Welke kies jij?

Dierenhouder

Voedings-
specialist

Biotechnicus

Specialist 
natuur en 
vormgeving

Manager 
bloembinden

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...
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