
INFORMATIEAVOND 
PROFIELKEUZE KLAS 3 

 

Havo/vwo voor Muziek 

en Dans 



Vier verschillende profielen 

 Natuur en techniek 

 Natuur en gezondheid 

 Economie en maatschappij 

 Cultuur en maatschappij 



Voor elk profiel geldt: 

 Verplicht gemeenschappelijk deel 

 Verplicht profieldeel 

 Profielkeuzedeel 

 Vrije deel 

 PWS 



Gemeenschappelijk deel (C&M) 
(HAVO): 

 Nederlands    400 slu 

 Engels     360 slu 

 Maatschappijleer   120 slu 

 Lichamelijke opvoeding  120 slu 

 CKV     120 slu 



Verplicht profieldeel (C&M) 
(HAVO): 

 Geschiedenis   320 slu 

 Frans of Duits   400 slu 



Profielkeuzedeel (C&M) (HAVO): 

 Aardrijkskunde of Economie 320/400 slu 

 Kunstvak (Dans of Muziek) 320 slu 

 
  



Vrije deel (C&M) (HAVO): 

 Dans (VDO) of Muziek (VMO) 640 slu 

 
 Vrijstelling van het keuze-examenvak ihkv de DAMU regeling maar 

mogelijk om onder bepaalde voorwaarden wiskunde A te kiezen 

 

 



Gemeenschappelijk deel (E&M) 
(HAVO): 

 Nederlands    400 slu 

 Engels     360 slu 

 Maatschappijleer   120 slu 

 Lichamelijke opvoeding  120 slu 

 CKV     120 slu 



Verplicht profieldeel (E&M) 
(HAVO): 

 Geschiedenis    320 slu 

 Wiskunde A    320 slu 

 Economie    400 slu 



Profielkeuzedeel (E&M) (HAVO): 

 Frans of Duits 400 slu 

 

 eventueel vrijstelling ihkv de DAMU-regeling 

 



Vrije deel (E&M) (HAVO): 

 Kunstvak Dans of Muziek   320 slu 

 Dans (VDO) of Muziek (VMO) 640 slu 

 



Gemeenschappelijk deel (C&M) 
(VWO): 

 Nederlands    480 slu 

 Engels     400 slu 

 Frans of Duits    480 slu 

 Maatschappijleer   120 slu 

 Lichamelijke opvoeding  160 slu 

 CKV     160 slu 

 



Verplicht profieldeel (C&M) (VWO): 

 Geschiedenis   480 slu 

 Wiskunde A   520 slu 



Profielkeuzedeel (C&M) (VWO): 

 Aardrijkskunde of Economie 440/480 slu 

 Kunstvak (Dans of Muziek) 480 slu 

 
  



Vrije deel (C&M) (VWO): 

 Dans (VDO) of Muziek (VMO) 920 slu 

 
 Vrijstelling van het keuze-examenvak ihkv de DAMU regeling 

 



Gemeenschappelijk deel (E&M) 
(VWO): 

 Nederlands    480 slu 

 Engels     400 slu 

 Frans of Duits     480 slu 

 Maatschappijleer   120 slu 

 Lichamelijke opvoeding  160 slu 

 CKV     160 slu 



Verplicht profieldeel (E&M) (VWO): 

 Geschiedenis    440 slu 

 Wiskunde A    520 slu 

 Economie    480 slu 



Profielkeuzedeel (E&M) (VWO): 

vrijstelling ihkv de DAMU-regeling 



Vrije deel (E&M) (VWO): 

 Kunstvak  (Dans of Muziek) 480 slu 

 Dans (VDO) of Muziek (VMO) 920 slu 

 

 



 Vragen? 

 jris@hmd.nl 


