
 
 
 DEFINTIEF  KEUZEFORMULIER VWO  2020 – 2021 
 
NAAM:                                                                                               KLAS:  
 

1 Het algemene deel is voor iedereen verplicht. 
(netl / entl / maat / ckv / lo / pws / 2e moderne vreemde taal) 

 
2 Geef aan welk profiel je kiest  CM  EM  NG  NT →   
 
3 Kies een 2e moderne vreemde taal dutl of fatl  à     
  
4 Vul je keuzes hieronder in : 
 

CM 
(verplicht) ges 
Kies   wisC of wisA  →    
(verplicht) maw 
 
  

 Kies   mu of bv (teha) →  
 
Kies één van: biol / econ / ak / dutl / fatl → 
     

 
     EM 
 (verplicht)  econ 
 (verplicht)  ges 
 (verplicht)  wisA 
 Kies  beco of ak →                                                                                                                                                              
 
 Kies één van: beco / bsm / biol / dutl / fatl / ak / maw / mu / bv (teha) → 
 
 
 NG      
 (verplicht)  schk 
 (verplicht)  biol 
  
 Kies  wisA of wisB →   
 
 Kies  nat of ak  → 
 
 Kies één van: bsm / econ / beco / maw / nat / ak / mu / bv (teha) → 
  
 
 NT    
 (verplicht)  wisB 
 (verplicht)  nat 
 (verplicht)  schk 
 (verplicht) wisD  
 
 Kies één van: bsm / biol / econ / beco / maw / ak / mu / bv (teha) → 
            
 
A+ leerlingen mogen hier nog een extra extra keuzevak invullen →  
 
 N.B. : De keuze voor het vak in de vrije ruimte kan om organisatorische redenen niet mogelijk 
blijken. In dit geval wordt de keuze voor een ander vak met de leerling en zijn ouders overlegd! 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:        z.o.z. 
 



 
Verklaring van de afkortingen: 
 
netl Nederlandse taal en letterkunde 
entl Engelse taal en letterkunde 
maat Maatschappijleer 
ckv Culturele en kunstzinnige vorming 
lb Levensbeschouwing 
lo Lichamelijke opvoeding 
pws Profielwerkstuk 
ges Geschiedenis 
dutl Duitse taal en letterkunde 
fatl Franse taal en letterkunde 
maw Maatschappijwetenschappen 
mu Muziek 
bv (teha) Beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid) 
biol Biologie 
econ Economie 
ak Aardrijkskunde 
wisA Wiskunde A 
wisB Wiskunde B 
wisC Wiskunde C 
wisD Wiskunde D 
beco Bedrijfseconomie ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid 
bsm Bewegen, sport en maatschappij 
schk Scheikunde 
nat Natuurkunde 
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