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Utrecht 
 
Kiezen in 3 atheneum: De Voorlopige Keuze 
In de mentorlessen ben je de laatste maanden bezig geweest met de vraag 
“Hoe zit kiezen in elkaar?”. Op dit moment vragen wij je na te denken over je 
(voorlopige) keuze. Als het goed is, ben je nu zover dat je kunt bedenken dat 
kiezen alles te maken heeft met interesses (wat vind ik leuk aan vakken en / 
of vervolgopleidingen en beroepen?), waarden (wat vind ik belangrijk in mijn 
leven en beroep?) en capaciteiten (waar ben ik goed in en waar minder 
goed?). 
Jammer genoeg ben je er dan nog niet: ook de eisen die vervolgopleidingen 
stellen aan je profiel zijn belangrijk om eens goed na te lopen! Vandaar dat in 
het boekje “Kiezen in 3 atheneum” (wat al in je bezit is) een aantal links staan 
waar de eisen van een groot aantal opleidingen op te zoeken zijn. Je zult 
ontdekken dat voor sommige vervolgopleidingen bepaalde profielen vereist 
zijn maar dat je via andere profielen met een bepaald vak (verplicht) erbij ook 
de gewenste studie kan bereiken! Je kunt bij de (voorlopige) keuze van deze 
kennis gebruik maken door dat vak eventueel al op te nemen. 
 
Hoe kies je? 
In 4 vwo houd je je bezig met het Gemeenschappelijk Deel én daarbovenop 
een ‘pakket’ (een aantal vakken). De pakketten zijn zo samengesteld dat het 
je de mogelijkheid geeft later voor één van de profielen te kiezen. 
 
De Keuzeprocedure: 
Uiterlijk woensdag 6 februari lever je jouw Voorlopig Keuzeformulier in bij je 
mentor. De decaan zal samen met jouw mentor en de afdelingsleider je keuze 
bekijken. Je cijfers, de gegevens over je studiehouding (A, B, C en D-code op 
je rapport) en de informatie die wij van de verschillende vakdocenten binnen 
krijgen over hun prognose (adviezen) of jij hun vak “aankan” in de 
bovenbouw, maken dat we je keuze nauwgezet kunnen bekijken. Soms 
hebben we geen commentaar op je keuze, soms hebben wij wel kritische 
opmerkingen! Enkele weken na ontvangst van je (voorlopige) keuzeformulier 
heb je een gesprek met de mentor. In dit gesprek krijg je onder andere inzage 
in de adviezen die de verschillende docenten jou voor hun vak hebben 
gegeven. Daarnaast geven wij commentaar op je keuze. Je krijgt een rapport 
mee naar huis. Je begrijpt dat wij serieus met je keuze begaan zijn en dat wij 
dat ook van jou verwachten! Dat betekent in de praktijk dat je (als we het 
misschien niet helemaal eens zijn met je keuze) goed naar onze argumenten 
luistert! Bespreek onze punten met je ouders, vakdocenten, leerlingen uit de 
bovenbouw, etc. Bedenk dat “repareren” van een verkeerde keuze erg 
moeilijk wordt in de bovenbouw. 



Na het gesprek heb je tijd om over de keuze en al onze (eventueel kritische) 
opmerkingen na te denken. Later krijg je nog een keer informatie van je 
docenten over hun (tweede) advies; daarna moet je uiteindelijk tot een 
beslissende keuze komen. 
Samen moeten we er wel uitkomen. Veel succes met je (voorlopige) keuze!  
 
J. Acampo, decaan 3 vwo, kamer 205 
 
 
 
Schematische weergave opzet van 4vwo van het St. Bonifatiuscollege: 
 
A:  Gemeenschappelijk Deel atheneum  
 
Nederlands     Culturele en Kunstzinnige Vorming 
Engels     Studiebegeleiding 
Geschiedenis    Lichamelijk opvoeding 
Levensbeschouwelijke vorming      
 
      
B: Pakketten 
 
Pakket I (CM/EM)       
2 uit 3 : Frans,  Duits, biologie       
Aardrijkskunde       
Economie        
Wiskunde A of B      
  
       
Pakket II (CM/EM/NG zonder natk) 
Frans of Duits 
Economie 
Aardrijkskunde 
Scheikunde 
Biologie 
Wiskunde A of B 
 
 
Pakket III (CM/EM mits economie/NG met natuurkunde/NTmits wisB)  
Frans of Duits 
Natuurkunde 
Scheikunde  
Biologie  
Wiskunde A of B 
Aardrijkskunde of economie  
 



 

 
 

 

Voorlopige Keuzeformulier 3 gymnasium   januari 2019 
 
 
Lees eerst de opmerkingen goed door en geef dan op de achterzijde je 
keuze aan:  
 
 
Opmerkingen: 

1. Voor alle pakketten: wiskunde 
In alle pakketten heb je verplicht wiskunde. Je moet wel een keuze maken 
tussen wiskunde A en wiskunde B. Informatie over de inhouden van de 
verschillende soorten wiskunde krijg je van je wiskundedocent. Belangrijk 
om te weten is dat als je eenmaal voor een wiskunde hebt gekozen je 
NIET meer van wiskunde kan wisselen! De inhoud van wiskunde A en van 
wiskunde B is zo verschillend dat je teveel moet inhalen……. Pas aan het 
einde van de vierde is er eventueel een mogelijke overstap. 
 
2. Pakket I 
Kies 2 vakken uit: Frans, Duits, biologie. 
 
3. Pakket II 
Met nadruk moet worden vermeld dat bij een keuze van NG zonder 
natuurkunde een aantal vervolgopleidingen in de Gezondheidssector (o.a. 
geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde) wordt uitgesloten! Zie 
verder ook boekje “Kiezen in 3 gymnasium”. 
Binnen het pakket moet je nog een moderne vreemde taal kiezen:  
Frans of Duits  

      
4.   Pakket III 
Via het pakket III (met natuurkunde!) zijn alle studies in de gezondheids-
sector, bètastudies en technische studies te bereiken. 
Leerlingen die via dit pakket later het NT-profiel willen volgen MOETEN 
wiskunde B kiezen.  
Een extra keuze bij dit pakket: aardrijkskunde of economie! Als je voor 
economie kiest heb je nog een kernvak van het profiel EM erbij zodat een 
keuze voor een EM-profiel aan het eind van 4 vwo nog mogelijk is! 
Binnen het pakket moet je nog een moderne vreemde taal kiezen:  
Frans of Duits  

 
 
 
 
 



 
Naam: 
 
Klas: 
 
1.  
Naast het Gemeenschappelijk Deel dat ik in 4 vwo volg kies ik voor 
pakket: 
(omcirkelen wat van toepassing is) 

 
pakket I →  ga naar 2 
 
pakket II → ga naar 3 
 
pakket III → ga naar 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Keuze binnen pakket I (omcirkelen wat van toepassing is): 
 

- kies twee vakken uit:  Duits  Frans  biologie 
 

- wiskunde A of wiskunde B 
 
Gekozen? →→ zet je handtekening onderaan dit blad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Keuze binnen pakket II (omcirkelen wat van toepassing is): 
 
-  Frans   of   Duits 
 
- wiskunde A of  wiskunde B 
 
Gekozen? →→ zet je handtekening onderaan dit blad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.Keuze binnen pakket III (omcirkelen wat van toepassing is): 
 
- Frans  of  Duits 
 
- wiskunde A of  wiskunde B 
 
-  economie of  aardrijkskunde 
 
Gekozen? →→ zet je handtekening onderaan dit blad 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Handtekening leerling:   Handtekening ouder / verzorger: 
 
 
Evt extra vak: ……………………….. 
(let op: een extra vak zal bijna altijd samenvallen in je rooster met een ander vak) 
 

INLEVEREN OP HET AFGESPROKEN MOMENT BIJ JE MENTOR 


