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Beste 3e klasser, 
 

In dit vakkenboekje staat informatie over de vakken die op Groevenbeek in de tweede 

fase gekozen kunnen worden. Het is een hulpmiddel bij het maken van je keuze voor een 

taal, profielkeuzevak en keuze examenvak.  

In het boekje Opleidingen en Profielen, wat je ook uitgereikt krijgt, vind je de 

profieleisen die het HBO en het WO hanteren. 

 

Heb je na het lezen van dit vakkenboekje nog vragen, neem dan contact op met de 

vakdocent.  

 

De decaan, 

 

Y. Vos 
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  Frans in de bovenbouw VWO 
 

Frans? Waarom dan? 
 

Frans, een wéreldtaal 

Je staat er natuurlijk niet zo gauw bij stil, maar Frans wordt in veel meer landen dan in Frankrijk alleen 

gesproken. Om te beginnen is Frans één van onze 

buurtalen. Tien kilometer voorbij Maastricht kun 

je alleen nog met Frans terecht. Maar Frans is 

zelfs niet beperkt tot Europa alleen. Verdeeld over 

vier werelddelen zijn 51 landen ‘francophones’  

wat wil zeggen dat Frans daar de officiële taal van 

de bevolking, de regering, de rechtsspraak of het 

onderwijs is. Buiten Europa moet je dan denken 

aan Canada, landen in Zuid-Amerika, Afrika en de 

Stille Oceaan. Het gaat in totaal om 600 miljoen 

Franssprekende mensen. 

Vóór de Tweede Wereldoorlog had Frans echt het 

aanzien van een wereldtaal. En ondanks de overheersing van het Engels is Frans wereldtaal gebleven. 

Dat blijkt bijvoorbeeld wel hier uit: Frans is de officiële taal van het Rode Kruis en van het 

internationale postwezen; Frans is één van de twee officiële talen van de Olympische Spelen en Frans 

is één van de officiële talen van de Verenigde Naties, de Unesco, de Europese Unie (waar Nederlands 

als zodanig niet telt) en het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. 

 

Toerisme 

Nederlanders lijken zich het belang van het Frans nauwelijks te realiseren. Ze denken bij Frans vooral 

aan hun vakanties in Frankrijk. En inderdaad, Frankrijk is het land dat jaarlijks het grootste aantal 

toeristen ter wereld trekt ( 66 miljoen toeristen per jaar ) en Frankrijk staat nummer één bij de 

Nederlandse toerist. Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd. 

 

Economie 

Het bedrijfsleven benadrukt telkens weer hoe belangrijk het is dat middelbare scholieren en studenten 

Frans redelijk tot goed leren beheersen. Er blijft momenteel, zegt men, voor 9 miljard euro aan orders 

liggen in Nederland simpelweg omdat we te weinig Frans spreken. Bedenk daarbij eens dat de 

Verenigde Staten juist het meest (!) met francofone landen handel drijven. In Nederland gaat slechts 

één vijfde van de export naar Franstalige landen. 

Kennis van het Frans is niet alleen belangrijk voor de im- en export. Er zijn ook meer dan 200 

Nederlandse bedrijven in Frankrijk en 350 Franse bedrijven en instellingen in Nederland. Die hebben 

sterk behoefte aan mensen die zowel het Nederlands als het Frans beheersen.  

 

Kennis en cultuur 

De Franse en Canadese wetenschap staat al decennia lang op zeer hoog niveau. En voor buitenlanders 

is het dan mooi dat Frankrijk vele studiebeurzen aan buitenlandse studenten biedt. Frankrijk staat ook 

bekend om zijn kwalitatief hoogstaande hightech. En op internet zijn vele Franstalige en Canadese 

sites van hoge kwaliteit te vinden, van mode tot financiën, van wetenschap tot "society", van muziek 

tot medicijnen, om er slechts enkele te noemen. Hoe belangrijk Frankrijk in de internationale 

wetenschap wel niet is, blijkt uit het aantal internationale congressen dat in Frankrijk wordt 

georganiseerd. Frankrijk is daarin nummer één. En Frankrijk heeft het grootste aantal 

Nobelprijswinnaars voor Letterkunde, terwijl de Afrikaanse francofone literatuur in dat opzicht ook 

begint mee te tellen.  

 

Ontwikkelingshulp en mensenrechten 

Op het kaartje op de vorige pagina kun je zien dat er veel Afrikaanse landen, en dus veel 

ontwikkelingslanden, Franstalig zijn. Frans komt dus ook voor ontwikkelingsorganisaties en alles wat 
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met ontwikkelingshulp te maken heeft, goed van pas. En denk eens aan ideële instellingen als 

mensenrechtenorganisaties die in zulke landen van zich laten horen. 

 

Talenstudie en taalontwikkeling 

Op Frans studeren ben je met Frans natuurlijk zeker voorbereid. Maar ook, hoe meer talen je leert 

tijdens je middelbare schoolperiode hoe beter je je ’brains’ voorbereidt op het aanleren van nog andere 

talen al was het Portugees, Chinees, Russisch of welke taal dan ook.  

Talen leren verhoogt ook je uitdrukkingsvaardigheid in het algemeen omdat je daardoor bewuster met 

taal omgaat. En een goede uitdrukkingsvaardigheid is onmisbaar in voortgezette hogere opleidingen. 

 

Wat kun je dus met Frans? 

Veel leerlingen vinden Frans maar moeilijk of hebben gewoon geen zin 

aan het regelmatige leerwerk dat bij een taal als Frans nu eenmaal 

onvermijdelijk is. Ze kiezen Frans dan maar niet als eindexamenvak. Dat 

is voor wie Frans wél kiest mooi een voordeel. Gelet op de vraag naar 

Frans vergroot je met Frans namelijk je eigen (internationale) 

carrièremogelijkheden. Met Frans kun je aan de slag in de internationale 

handel en wetenschap, in de toerismebranche, in de politiek en 

diplomatieke dienst, in ontwikkelingswerk en als leraar, vertaler of tolk.  

Wie Frans in de bovenbouw vwo heeft gevolgd, mag ervan uitgaan dat hij 

zich bij een verblijf onder Franstaligen na enkele weken prima kan redden 

en een uitstekende basis heeft voor voortgezette studie Frans met het oog 

op opleiding of beroep.  

 

 

Programma Frans in VWO 
 

 Lezen – weging 50%  

Je leesvaardigheid wordt getoetst op het Centraal Examen. Allerlei soorten teksten, gemakkelijke 

en moeilijkere, moet je dan kunnen begrijpen. Je krijgt stukjes uit de krant, uit weekbladen, uit 

boeken, enzovoort. Door vragen (meerkeuze en open) wordt gekeken of je voldoende begrepen 

hebt. Je mag op het CE een woordenboek gebruiken voor als je vastloopt. 

We trainen dit uiteraard grondig in de les. Om je leesvaardigheid te vergroten moet je ook zoals dat 

heet ‘kilometers maken’ door buiten de les zelf een redelijk aantal niet al te moeilijke teksten 

(artikelen, boekjes, internet-informatie e.d.) te lezen. Via korte verslagjes e.d. laat je zien wat je 

gedaan hebt.  

 

 Luisteren – 1 toets: weging 11,11 % 

Luisteren wordt getoetst in het schoolexamen. De bedoeling is dat je niet al te moeilijk en al te snel 

gesproken Frans leert begrijpen en dat je er dan vragen over kunt beantwoorden. Zoals wat voor 

informatie geeft de spreker, wat bedoelt de spreker, waarom zegt hij dat, wat is het belangrijkste 

van het verhaal.  

 

 Spreken – 1 toets: weging 11,11 %  

Spreken wordt getoetst in het schoolexamen. De bedoeling is dat je eenvoudige gesprekjes in het 

Frans leert voeren, leert vragen stellen en beantwoorden, je mening leert geven, enzovoort. Je mag 

daarbij best wel fouten maken, als je maar kunt duidelijk maken wat je bedoelt. 

 

 Schrijven – 1 toets: weging weging 11,11 % 

 Schrijven wordt getoetst in het schoolexamen. Bij dit onderdeel leer je hoe je brieven moet 

schrijven: persoonlijke en meer zakelijke (verzoek, reservering, protest enz.). Hierbij kan de 

computer soms ingezet worden. Misschien ook ga je corresponderen met buitenlandse 

leeftijdgenoten via de post of e-mail. Je leert ook een woordenboek daarbij gebruiken. 
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 Vocabulaire en werkwoord – 2 toetsen: weging 11,11 % 

Woordkennis en kennis van het Franse werkwoord zijn onmisbaar om de bovengenoemde toetsen 

met zo gunstig mogelijk resultaat af te leggen. Ook in de examenklas wordt daar dus uiteraard 

aandacht aan besteed.  

 

 Literatuur – 1 toets: weging 5,55 % 

Je hoort in de les over de Franse literatuur door de eeuwen heen. Je maakt kennis met enkele 

boeiende schrijvers en boeken. Je leest zelf (minimaal) 3 boeken, eventueel met een vertaling erbij. 

Je doet daarvan verslag in je leesdossier, waarin ook een korte verwerkingsopdracht komt over 

bijv. karakters van de hoofdpersonen, opbouw van de spanning, opvattingen van de auteur, 

toepassing van de kennis van ‘literaire begrippen’ die je hebt opgedaan bij Nederlands.  

 

Lespraktijk 

We sluiten natuurlijk aan bij wat je al in de onderbouw geleerd hebt, maar de aanpak verschilt nogal. 

Voor lezen en schrijven ben je in en buiten de les bezig. Spreekopdrachten worden veelal in de les 

uitgevoerd, luisteropdrachten kunnen deels buiten de les gedaan worden. Je moet dan denken aan het 

oefenen met CD’s, DVD en ook wel eenvoudige opdrachten bij programma’s van de Franse televisie 

(TV5), eventueel via internet.  

Daarnaast blijft er net als in de onderbouw leerwerk voor woordjes, praktische zinnetjes, grammatica.  

 

Samenstelling profielen 

Frans kan gekozen worden  

 als profielkeuzevak in de profielen CM en EM 

 als keuze examenvak naast alle profielen  

 

 

De lessentabel 

 1e 

halfjaar 

2e 

halfjaar 

 1e 

halfjaar 

2e 

halfjaar 

 1e 

halfjaar 

2e 

halfjaar 

VWO 4 2 2 VWO 5 3 3 VWO 6 3 3 
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Duits                        Bovenbouw Atheneum 

 

Waarom Duits leren? 

De meest gesproken moedertaal in Europa. 

In totaal zijn er in Europa zo'n 100 miljoen mensen die Duits als moedertaal spreken, de 

meest voorkomende moedertaal in Europa is Duits. Niet alleen in Duitsland spreken ze 

Duits. Ook in Oostenrijk, grote delen van Zwitserland en Noord-Italië, het kleine 

Liechtenstein, Luxemburg en zelfs in België is Duits de moedertaal van enkele 

tienduizenden Belgen! 

 

Duits: Zorgt voor een baan! 

Je kunt natuurlijk doen alsof Duits ver weg is. Maar je leeft in Europa: de tijd dat ieder 

land op zich leefde is voorbij. Alle mogelijke nationaliteiten hebben dagelijks met elkaar 

te maken. In het moderne Europa "zonder grenzen" doen wij als Nederlanders zaken 

met allerlei landen, maar het meeste met Duitsland. Daar verdienen we in Nederland een 

groot deel van onze boterham mee! Ooit heb je iets met Duitsland of Duitsers te maken. 

Geen wonder, Duitsland is een enorm land, met een grote economie. 

Programma Duits 

Als je Duits kiest, krijg je een brede opleiding in aansluiting op het 

onderbouwprogramma atheneum. Het omvat de volgende onderdelen: 

 

Leesvaardigheid 

Je leert met allerlei soorten teksten omgaan, variërend van korte berichten tot langere 

literaire teksten. Je wordt erin getraind de hoofdpunten uit een tekst te halen en de 

bedoeling van de auteur goed te snappen. Bij je eindexamen krijg je een landelijke toets, 

die de helft van je eindcijfer bepaalt. 

 

Kijk- en luistervaardigheid 

Duitse uitzendingen via radio, TV of op internet kunnen volgen, is waar het bij dit 

onderdeel om gaat. Door regelmatig te oefenen, gaat het je steeds makkelijker af. Ook 

handig trouwens bij gesprekken met Duitstalige mensen! 

 

Gespreksvaardigheid 

Je woordje in het Duits kunnen doen, is in heel veel situaties een geweldig voordeel. Je 

zult maar een leuk iemand leren kennen, die toevallig Duits praat! Het gaat wel een stuk 

makkelijker als jij dat dan ook kunt. Maar denk ook aan situaties in het kader van 

opleiding of beroep. Steeds meer Nederlanders volgen een (stuk van hun) opleiding in 

een Duitstalig land of krijgen via hun werk met Duits te maken. Tel uit je winst, als jij je 

goed in die taal kunt redden. 
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Schrijfvaardigheid 

Denk hierbij aan allerlei soorten brieven die je leert schrijven. Dat kunnen persoonlijke 

brieven zijn, bijv. aan die aardige persoon die je hebt leren kennen, maar ook wat 

officiëlere brieven. Je wilt misschien een vakantiebaantje in Zwitserland of in het 

bedrijf waar je werkt, ben jij net degene die wel even die Duitse zakenbrief zal 

schrijven. Dat is dan wel BINGO!! 

E-mailen en sms-en valt trouwens ook onder schrijfvaardigheid. 

 

Literatuur 

Houd je van lezen? Dan zijn er natuurlijk best wel aardige boeken in het Duits te vinden.  

Daar ga je er een paar van lezen, zo’n stuk of drie. Je docent helpt je wel om een goede 

keus te maken. Hij helpt je ook aan informatie over achtergronden van boeken en 

vertelt iets over de geschiedenis van de Duitse literatuur. 

Houd je niet van lezen? Tja, dan wordt het even doorbijten, maar drie boeken is te 

overzien. En nuttig is het wel, want van Duits lezen leer je een boel over de taal en dat 

is bij je eindexamen wel een voordeel. 

 

De lessentabel 

(wijzigingen voorbehouden) 

 1e 

halfjaa

r 

2e 

halfjaa

r 

 1e 

halfjaa

r 

2e 

halfjaa

r 

 1e 

halfjaa

r 

2e 

halfjaa

r 

VWO 4 2 2 VWO 5 3 3 VWO 6 3 3 
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Spaans in de bovenbouw VWO 
 

Wie in de tweede en derde klas het keuzevak Spaans heeft gevolgd, kan in de vierde klas van 

het atheneum een vervolg op dat Spaans kiezen, en waar je dan ook uiteindelijk eindexamen 

in zal doen. 

Het Spaans kan gekozen worden als profielkeuzevak in de profielen CM en EM, en als keuze 

examenvak naast alle  profielen.  

Het vak wordt in de vierde klas drie uur per week gevolgd, in de vijfde klas twee uur, en in de 

zesde klas drie uur. 

Spaans in vier, vijf en zes atheneum is een vervolg op het Spaans in de tweede en de derde 

klas, waarbij de leerstof toeneemt en het niveau stap voor stap zal stijgen. 

Er zal gewerkt worden aan het volgende: 

 

Lezen 

Tijdens de lessen krijg je allerlei soorten teksten, gemakkelijke en moeilijkere, uit de krant, uit 

tijdschriften en uit boeken. Ook zul je teksten voor een deel zelf op het internet opzoeken, 

en/of naar eigen behoefte selecteren. Daarbij worden er per jaar een aantal boeken en 

tijdschriften gelezen, aangepast aan het niveau. 

Dit deelvak wordt afgesloten met Het Centrale Examen, hieraan voorafgaand zal er veel 

worden geoefend met Cito teksten. 

 

Kijk- en luistervaardigheid 

Bij dit onderdeel leer je de relevante informatie uit een tekst te halen en de bijbehorende 

vragen te beantwoorden. Hierbij zal video/dvd/cd/pc een belangrijke rol spelen. Er zal veel 

worden geoefend met het materiaal van “Dele”. 

Dit deelvak wordt getoetst op het schoolexamen. 

 

Spreken 

Je leert onder andere het hanteren van het Spaans in de dagelijkse taalgebruiksituaties, je 

mening geven en een mening vragen, bepleiten, klagen en onderhandelen. Je zal een aantal 

presentaties houden over oa. hobby’s, gewoontes en tradities, enz. Ook volgt er na iedere 

periode een korte mondelinge toets van vijf tot tien minuten. 

Dit deelvak wordt getoetst op het schoolexamen. 
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Schrijven  

Buiten het schrijven van formele en informele brieven, wordt het ICT ingezet voor het sturen 

van e-mails aan bijvoorbeeld Spaanse VVV’s, het sturen van sollicitatiebrieven en CV’s aan 

Spaanse “job-sites”, ingezonden brieven, het schrijven van een eigen tijdschrift met een aantal 

rubrieken, boekverslagen, enz. Tevens een belangrijk onderdeel is het (schriftelijk) kunnen 

organiseren van een reis, inclusief excursies, naar een door jouw gekozen plaats in een 

Spaanssprekend gebied.  

Dit deelvak wordt getoetst op het schoolexamen. 

 

Literatuur  

In de zesde klas zullen we gaan ruiken aan de Spaanse literatuur van de 20e eeuw. 

Belangrijke teksten en fragmenten hieruit worden dan nader behandeld.  

Jouw voorbereiding hiervoor zal het lezen van minimaal vier Spaanse boeken zijn. 

Het cijfer voor dit onderdeel wordt in de eerste toetsweek in Atheneum 6 bepaald. 

 

Kortom 

Kies je Spaans in de bovenbouw, dan wordt op alle fronten je Spaans uitgebreid en 

geperfectioneerd. Zowel aan je mondelinge als aan je schriftelijke vaardigheid wordt aandacht 

besteed met behulp van boeken en praktische opdrachten. Je rondt het af in klas zes, en dan 

ben je in staat om te communiceren in de wereldtaal Spaans! 

 

Wanneer je vragen hebt, kun je daarvoor altijd terecht bij je docent Spaans. 
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Cambridge Certificate of Advanced English  (CAE)  
Cambridge is een oud stadje in Engeland met een beroemde universiteit, maar is tevens 

bekend vanwege de cursussen Cambridge Engels die op diverse niveaus beschikbaar zijn. 

 

   King’s College Cambridge 

 

Hier op school kun je in VWO 4 en 5 het vak Cambridge Engels (ENC) kiezen. Je krijgt in 

klas 4 en 5 twee uur per week ENC les. Je gaat allerlei woorden en uitdrukkingen leren, 

schrijfopdrachten maken, vaak je spreekvaardigheid oefenen, etc.  De lessen worden helemaal 

in het Engels gegeven. Aan het einde van de 5e klas, meestal in juni, doe je examen in de 4 

onderdelen van CAE  

 reading and use of English 

 writing 

 listening 

 speaking.  

 

Je schaft (eventueel) een woordenboek aan van ongeveer 32 euro en je moet in de 5e klas 

examengeld betalen (ongeveer 225 euro). Je ouders betalen verder 100 euro per ENC leerjaar.  

Je moet nu al redelijk goede cijfers voor Engels hebben, maar vooral je motivatie is van 

belang, want deze cursus kost je extra tijd en een positieve inzet! 

 

Wat heb je er aan?  

 Veel vervolgopleidingen willen dat je een hoog niveau aan Engels hebt, zeker als je 

(tijdelijk) in het buitenland wilt gaan studeren. 

 Veel studieboeken bij je vervolgopleiding zijn in het Engels 

 Je leert goed Engels spreken 

 Je krijgt een internationaal erkend certificaat op ERK niveau C1 

 

In leerjaar 3 kun je je opgeven voor deze cursus, wanneer je een vakkenpakket- en 

profielkeuze maakt. Er wordt ook overlegd met je docent Engels (over je inzet, motivatie, 

werkhouding) en via dhr. van Stigt Thans, teamleider voor atheneum 2 en 3, krijgen je ouders 

later een brief over de cursus en de kosten daarvan. Je kunt pas aan het einde van leerjaar 4 

besluiten om evt. met dit vak te stoppen. 

 

Wil je meer weten?  
Kijk eens met je ouders op de website van de British Council in Amsterdam 

http://www.britishcouncil.org/netherlands.htm of stuur je vraag per mail naar  de docent die 

de Cambridge lessen op Groevenbeek geeft, mw. T.C.Kroon (tkroon@groevenbeek.nl).  

 

 

 

 

 

http://www.britishcouncil.org/netherlands.htm
mailto:tkroon@groevenbeek.nl
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                                                      DELF 

 
 

Ben je goed in Frans en wil je veel bereiken? Dan kun je je voorbereiden op een DELF 

examen dat bij jouw niveau past. Met een DELF-diploma (Diplôme d´Etudes en Langue 

Française) kun je jouw kennis van het Frans volgens het ERK (Europees Referentie Kader) 

bewijzen. 

 

Een DELF diploma is nuttig, omdat…  

 

 Frans een wereldtaal is 

 de certificaten internationaal erkend zijn  

 je zelf  je eigen taalbeheersing beter kunt inschatten 

 je vorderingen in spreken, luisteren, lezen en schrijven zichtbaar en meetbaar 

worden  

 je met het certificaat Frans ook in Frankrijk wordt toegelaten tot universiteiten  

 je meer hebt aan een stage in een Franstalig land 

 toekomstige werkgevers een beter beeld van je taalvaardigheid zullen hebben 

 ook de arbeidsmarkt van Franstalige landen voor je open staat 

 je met de intensieve trainingen voorafgaand aan het examen je Franse taalkennis 

verbetert. Dat zal waarschijnlijk ook in je rapport- en schoolexamencijfers terug te 

zien zijn! 

 

Voor wie zijn de DELF lessen geschikt? 

 

 Havo- en vwo-leerlingen die een heel goede basis van het Frans en een persoonlijke 

belangstelling voor het vak hebben 

 Leerlingen die makkelijk Frans leren en bereid zijn om extra te leren en zich daar extra 

voor willen inspannen. 

 

Hoe vaak heb je les? Op welk niveau? 
 

 1 uur per week in de 4e klas, 1 uur per week in de 5e      

 Niveau A2 in de 4e klas, B1 / B2  in de 5e  en 6e klas 

 Examen is mogelijk in de 4e, de 5e of de 6e klas 

 De les wordt door een native speaker gegeven 

 Er wordt in de les alleen Frans gesproken 
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DELE 

 

Wat is DELE? 

DELE staat voor “Diploma de Español como Lengua 

Extranjera”, ofwel  

Diploma Spaans als vreemde taal. Het is het enige diploma Spaans voor  

niet-Spaanstaligen dat officieel erkend wordt door het Spaanse Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Sport. Het diploma is van grote waarde voor 

degenen die aan een Spaanse universiteit willen studeren, in een 

Spaanssprekende omgeving (willen) werken of stage (willen) lopen. 

Er zijn drie niveaus waarop je het examen kunt afleggen. Het wordt twee à 

drie keer per jaar afgenomen in het gebouw van “Instituto Cervantes” in 

Utrecht. 

 

Wat moet je doen om DELE te kunnen 

volgen?Je moet gemotiveerd het vak Spaans volgen, 

er in de derde klas gemiddeld minimaal een zeven voor 

staan en voor alle andere vakken tenminste een 

voldoende hebben. 

Je krijgt per week één lesuur en één à anderhalf uur 

huiswerk extra. 

Tijdens de les worden de vier vaardigheden geoefend 

en wordt er uitsluitend Spaans gesproken. 

 

Durf je deze uitdaging aan, of wil je wat meer 

informatie? Meldt je dan aan bij mevrouw  

Sílvia Chorrero i Grau.  
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Geschiedenis  Bovenbouw Atheneum 
 

Geschiedenis is een belangrijk vak voor iedereen. Het is niet zozeer van belang voor een 

bepaalde studie of bepaald beroep, maar helpt je deel uit te 

maken van een democratische samenleving. Je leert namelijk 

omgaan met verschillende overtuigingen en visies, het afwegen van 

argumenten en het relativeren van het heden. Kortom, met 

geschiedenis wordt je een beter mens. 

In klas 4 en 5 krijg je drie uur geschiedenis per week, in klas 6 

twee uur per week. Voor het maken van de profielwerkstuk is het 

vak geschiedenis zeer geschikt. Geschiedenis is verplicht in de 

profielen CM en EM.   

 
Programma  
Het vak geschiedenis in de bovenbouw behandelt het 

examenprogramma: de tien tijdvakken met bijbehorende 

kenmerkende aspecten. Daarnaast zijn er drie historische 

contexten die op het examen worden getoetst. Dit zijn verplichte 

voorbeelden van een aantal kenmerkende aspecten. 

In klas 4 bestuderen wij de tien tijdvakken en de 49 kenmerkende 

aspecten.  

In klas 5 worden vier thema’s behandeld. In schooljaar 2016/2017 zullen dat zijn: De 

Republiek in een tijd van vorsten (1477-1702), De Verenigde Staten en hun Federale 

Overheid (1865-1965), Geloof en Verstand, en Rechtstaat en Democratie. In elke 

periode wordt middels een SO de examenstof van klas vier getoetst. 

In klas 6 gaan we verder met het voorbereiden van het eindexamen. We besteden we 

aandacht aan de historische contexten en herhalen we zoveel mogelijk de stof van 

leerjaar vier.  

 
Lespraktijk  
De lespraktijk in bovenbouw bouwt voort op die van de onderbouw.  
 
Tenslotte  
Mocht het bovenstaande je nog onvoldoende inzicht verschaffen, neem dan gerust 
contact op met één van de geschiedenisdocenten. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je kunt niet in oude voetsporen treden  

zonder er nieuwe overheen te leggen, 

je kunt een voorwerp niet opgraven  

zonder het te veranderen in een opgegraven voorwerp. 

Koos van Zomeren 
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Aardrijkskunde                        Bovenbouw Atheneum 
 

Aardrijkskunde is een keuzevak bij alle profielen. Het is een vak waar je ook examen in gaat 

doen. Je krijgt het zowel in de vierde als in de vijfde en zesde klas.  

 

Wat houdt Aardrijkskunde in de bovenbouw nu eigenlijk in?  

De aarde is voortdurend in beweging. Zowel de aarde zelf als de mensen die op de aarde 

wonen staan voortdurend met elkaar in contact en met hun omgeving. Je kunt hierbij denken 

aan bijvoorbeeld volkeren met verschillende godsdiensten die in een land naast elkaar wonen 

of migranten uit een andere cultuur die in Nederland wonen. Maar je kunt ook denken aan de 

atmosfeer die beïnvloed wordt door de zon, de gevolgen van klimaatveranderingen of een 

rivier die zijn omgeving beïnvloedt. De bewegingen blijven niet altijd hetzelfde en daardoor 

verandert de aarde en de wereld ook voortdurend. Massa’s mensen vluchten uit hun thuisland 

naar een andere land. Dit heeft gevolgen voor zowel het vertrekland als het vestigingsland. 

Zelfs in Nederland leidt dit tot spanningen tussen allochtonen en autochtonen. Het klimaat 

verandert. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn voor de toekomst van Nederland? En wat zal 

er met de wereld gebeuren wanneer de zeespiegel stijgt? De aardplaten zijn voortdurend in 

beweging. Wat zijn de gevolgen van deze bewegingen? Wanneer ontstaat een stratovulkaan 

en wanneer een schildvulkaan? Hoe kan het dat een vulkaan in IJsland het complete 

vliegverkeer boven Europa platlegt? Waar is de kans op een aardbeving het grootst? Wat zijn 

de gevolgen van de Europese crisis? Blijft Europa een machtig continent in de wereld of 

zullen we binnenkort moeten erkennen dat China het machtigste land ter wereld is? Hoe kun 

je een stad het beste inrichten? Wat zijn de gevolgen van herstructurering van een stadswijk? 

Hoe voorkom je probleembuurten? 

 

Dit zijn allemaal vragen die voorbij komen in het vak aardrijkskunde. Wil je weten in wat 

voor dynamische wereld je leeft en wil je mee kunnen denken over de toekomst van deze 

wereld en/of jouw eigen leefomgeving dan is aardrijkskunde misschien wel hét geschikte vak 

voor jou. 

 

Hoe zien de lessen er uit? 

De sectie Aardrijkskunde doet al jaren zijn best om de inhoud van het vak op een zo levendig 

mogelijk manier over te brengen op de leerlingen. Nu we zelfs de beschikking hebben over 

laptops en iPads is het ook mogelijk om meer actieve lessen met meer beeldmateriaal aan te 

bieden. Ook is het streven om de leerlingen meer zelfstandig te laten werken aan opdrachten. 

Het streven is om meer lessen praktisch vorm te geven. Hierdoor bouw je een portfolio aan 

opdrachten op die je geografische vaardigheden verbeteren en worden de lessen 

aantrekkelijker. Je kunt denken aan lessen op de iPad of buiten de deur. 

In de bovenbouw zullen ook een aantal praktische opdrachten plaatsvinden. Deze opdrachten 

voer je uit in groepjes. Je eindresultaat is een gedegen rapportage. Door het doen van eigen 

onderzoek krijg je op een leuke manier inzicht in je eigen omgeving en de wereld om je heen. 

De sectie aardrijkskunde streeft naar een hoge kwaliteit van haar lessen. De goede 

eindexamenresultaten laten steeds weer zien dat dit ook lukt! 

Wat kan ik er later mee? 

Het vak aardrijkskunde is een waardevolle voorbereiding op veel vervolgstudies. Je kunt 

hierbij denken aan studies die een economisch, maatschappelijk of zelfs technisch karakter 

hebben. Je kunt denken aan opleidingen in de planologie, geodesie, ruimtelijke ordening, 

milieukunde, meteorologie etc. Gebleken is dat bij veel maatschappelijke en bestuurlijke 

functies het geografisch benaderen en analyseren van problemen een waardevolle competentie 

is.  
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Wat gaan we doen? 
In de bovenbouw zullen vijf domeinen aan bod komen. Hieronder is een overzicht gegeven 

van wat je per domein gaat leren: 

 

Domein A: Vaardigheden 

Bij aardrijkskunde moet je niet alleen dingen weten. Je moet ook dingen kunnen: 

 De leerling kan geografische (aardrijkskundige) informatie selecteren, verwerken en 

weergeven; 

 De leerling kan geografische vragen herkennen en zelf formuleren; 

 De leerling kan geografische werkwijzen toepassen bij het formuleren en beantwoorden 

van geografische vragen. 

 

Domein B: Wereld 

De wereld zijn de mensen op de aarde. Deze staan voortdurend met elkaar in contact.  

De leerling kan ten aanzien van samenhangen en verschillen in de wereld: 

 Mondiale spreidings- en relatiepatronen van economische, demografische en sociaal-

culturele verschijnselen beschrijven en in hoofdlijnen verklaren; 

Het proces van mondialisering beschrijven, herkennen en in hoofdlijnen verklaren. 

 

Domein C:  Aarde  

De aarde is letterlijk in beweging. Het gaat alleen erg langzaam zodat we niet altijd merken 

dat we bewegen. 

De leerling kan met betrekking tot samenhangen en verschillen op aarde: 

 Natuurlijke verschijnselen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer beschrijven, 

herkennen en verklaren, rekening houdend met verschillende tijd- en ruimteschalen 

 De kenmerken van de landschapszones op aarde en de veranderingen hierin beschrijven, 

analyseren en aan elkaar relateren. 

 

Domein D: Gebieden (Brazilië) 

Steeds meer ontwikkelingslanden ontwikkelen zich langzamerhand tot landen die meedoen in 

de wereldeconomie. Hoe gaat zo’n proces in zijn werk? 

De leerling kan gebiedskenmerken van een regio (in dit geval Brazilië) beschrijven en 

analyseren. Het betreft: 

 Sociaal-geografische en fysisch-geografische kenmerken van het betreffende gebied; 

 De sociaal-economische positie van de betreffende regio in de macroregio en in de wereld. 

 

Domein E: Leefomgeving 

De leerling kan zich een beargumenteerde mening vormen over: 

 Actuele vraagstukken van overstromingen en wateroverlast in Nederland; 

 Actuele ruimtelijke en sociaal-economische vraagstukken van stedelijke gebieden in 

Nederland. 

 

Hopelijk tot volgend jaar!! De sectie AK. 
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Wiskunde          Bovenbouw Atheneum       

 
 
Er zijn op de VWO op het Christelijk College Groevenbeek vier soorten wiskunde:  
wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C en wiskunde D.  
Dit jaar moet je gaan kiezen welke wiskunde je wilt gaan kiezen in de bovenbouw.  
Vanaf 2015 is het wiskundeonderwijs veranderd. Je kunt dus niet zo maar aan een oudere broer of 
zus vragen wat wiskunde A of wiskunde B inhoudt.  
Met name wiskunde C is heel erg veranderd. 

Wiskunde A 
Bij wiskunde A gaat het om onderwerpen die je later misschien weer nodig hebt bij een 

vervolgopleiding. Bij studies als psychologie krijg je te maken met statistiek. In wiskunde A leer je bij 

statistiek om veel data te verzamelen, daarna te verwerken, analyseren en tenslotte conclusies te 

trekken. Hierbij wordt ook ICT gebruikt. In het algemeen leer je informatievaardigheden en 

onderzoeksvaardigheden. De opgaven in wiskunde A zijn over het algemeen talig, dus grote teksten 

die je moet analyseren.  

Wat leer je bij wiskunde A:  
1. vaardigheden : de rol van de wiskunde in de maatschappij, problemen oplossen, ICT gebruiken  

2. algebra en tellen : berekeningen met haakjes, telproblemen  

3. verbanden : goniometrische functies, logaritmische functies, tabellen, vergelijkingen oplossen,  
    gebruik Grafische Rekenmachine  

4. verandering : rijen, hellingen van een grafiek, differentiëren  

5. statistiek en kansrekening : data verwerken in een tabel, kansen, kansverdeling, steekproeven,  
    statistiek met ICT  

 

Wiskunde B 
Bij wiskunde B krijg je onderwerpen die belangrijk zijn voor opleidingen in de exacte hoek, 

bijvoorbeeld op een technische universiteit.  

Wiskunde B is abstracter dan wiskunde A en wiskunde C.  

Wil je wiskunde B kiezen dan moet je over prima algebraïsche vaardigheden beschikken. De 

wiskunde vanaf 2015 richt zich veel meer op de algebra dan in het oude programma.  

Verder moet je ook bereid zijn om veel tijd in wiskunde te steken.  

Wat leer je bij wiskunde B:  
1. vaardigheden: je leert de rol van wiskunde in de maatschappij en kan hierover gericht informatie  
     verzamelen, je leert algebraïsch ordenen, analytisch denken, logisch redeneren, en kan hierbij ICT  
     functioneel gebruiken  

2. functies, grafieken en vergelijkingen: verband tussen twee variabelen, exponentiële functies,  
     logaritmische functies, absolute-waarde functies, goniometrische functies, inverse functies,  
     vergelijkingen en ongelijkheden, asymptoten en limietgedrag van functies  

3. differentiaal – en integraalrekening: afgeleide functies, integralen optellen en berekenen  

4. goniometrische functies: bij periodieke verschijnselen formules opstellen en vergelijkingen  
     oplossen  
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5. meetkunde met coördinaten: vlakke meetkunde, vectoren en inproduct, toepassingen in  
    natuurwetenschappelijke en technische situaties. 

Wiskunde C 
Wiskunde C is totaal vernieuwd t.o.v. de afgelopen jaren!  
Wiskunde C wordt een vak dat zich heel specifiek richt op het profiel Cultuur en Maatschappij. Zowel 
in wiskunde A als in wiskunde C leer je bij statistiek om veel data te verzamelen, daarna te 
verwerken, analyseren en tenslotte conclusies te trekken. Hierbij wordt ook ICT gebruikt.  
Bij wiskunde C wordt echter erg veel aandacht besteed aan het logisch redeneren. Je leert hoe een 
redenering is opgebouwd uit redeneerstappen, als-dan” redeneringen verbinden met de “hier-uit-
volgt” conclusie, de correctheid van een redenering en de daarbij behorende conclusie beoordelen, 
gebruik maken van voorbeelden als illustratie van een bewering en van een tegenvoorbeeld om een 
bewering te weerleggen.  
Maar ook bij wiskunde C leer je algebraïsche vaardigheden.  

Wiskunde C is echter minder formeel en abstract dan wiskunde A.  
Als je profiel Cultuur en Maatschappij kiest, kies je in principe voor wiskunde C tenzij je nadrukkelijk 
de mogelijkheid tot een studie in de sector Economie open wil houden.  
Het bijzondere van wiskunde C ligt vooral in het onderdeel “vorm en ruimte “(meetkundige principes 
toegepast in maatschappij, beeldende kunst en architectuur) en het onderdeel “Logisch redeneren” 
(logisch-wiskundige aspecten gekoppeld aan correctheid van redeneren en conclusies, zoals 
bijvoorbeeld gebruikt in het maatschappelijk debat)  
Voor een aantal beroepen is wiskunde C een goede voorbereiding.  
Hieronder zie een opsomming:  
Cultuur:      Maatschappij:  
1. Archeologie      1. Bestuur en Management  
2. Geschiedenis     2. International Business Law  
3. Griekse en Latijnse cultuur    3. Maatschappijwetenschappen  
4. Italiaanse taal en cultuur    4. Aardrijkskunde 
5. Kunstgeschiedenis  
6. Nederlandse taal en cultuur  
7. Oude culturen van de mediterrane wereld  

 
Voor aantal studies is wiskunde C een goede voorbereiding.  
Hieronder zie je een opsomming:  
1. Talenstudies  

2. Wijsbegeerte  

3. Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie  

4. Film- en literatuurwetenschap  

5. Geschiedenis  

6. Communicatiewetenschappen  

7. Notarieel recht  

8. Rechten  

9. kunst  
 
Wat leer je bij wiskunde C:  
1. vaardigheden :je krijgt kennis van de wiskunde in de maatschappij, je leert structureren en  
    analyseren, analytisch denken  
2. algebra en tellen :telproblemen structuren, berekeningen uitvoeren  
3. verbanden : exponentiële functies, logaritmische functies, vergelijkingen oplossen met en zonder  
    ICT, periodieke verschijnselen  
4. veranderingen :beschrijven van veranderingen van functies 
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5. statistiek en kansrekening :data verwerken en interpreteren, kansverdelingen, statistiek met ICT 
6. logisch redeneren  
7. vorm en ruimte :van een ruimtelijk object aanzichten en perspectieftekeningen maken en er  
    berekeningen aan uitvoeren  

 

Wiskunde D 

Wiskunde D kun je alleen kiezen als je ook voor wiskunde B kiest. 

Voor wie? 

 voor wie plezier heeft in het vak wiskunde  

 voor wie zich ook graag in de wiskunde A - stof verdiept 

 voor wie denkt een exacte of technische studie te gaan doen 

Wat houdt wiskunde D in? 

 wiskunde D is een verbreding van wiskunde B: een aantal onderwerpen die alleen in 

wiskunde A zitten, maar die je nodig hebt in een exacte of technische opleiding. Denk aan 

“kans” of “statistiek”. 

 wiskunde D is een verbreding van wiskunde B: onderwerpen die niet worden behandeld in 

wiskunde B, maar te interessant of nuttig zijn om te laten liggen 

 wiskunde D is een verdieping van wiskunde B: we behandelen onderwerpen uit wiskunde B, 

maar gaan er bij D dieper op in 

 

Hoe zien de lessen wiskunde D er uit? 

Als je voor wiskunde D kiest, ga je meedraaien in het programma ‘wiskunde d online’. Dat houdt in 

dat je thuis of op school werkt uit een methode die online staat. Elke week stuur je  uitwerkingen op 

van twee of drie inleveropgaven. Van een werkstudent van de Universiteit Twente krijg je daar 

commentaar op dat een paar dagen later in je mailbox te verwachten is. Daarnaast heb je in de 

eerste periode twee lesuren per week op school en daarna nog maar één lesuur per week. In die 

uren kun je aan je docent om opheldering vragen als je moeite hebt met delen van de stof. 

Het beeld dat wiskunde D de moeilijkste wiskunde is klopt niet. Ja, er zitten onderwerpen in die lastig 

zijn in vergelijking tot wiskunde B, maar net zo goed ook onderwerpen die gemakkelijker zijn dan je 

bij wiskunde B krijgt. Je gaat wel heel zelfstandig door de stof. 

Certificaten wiskunde D. 
Wil je graag wiskunde D volgen, maar vind je dat het teveel is naast de andere vakken? 
Dan is het mogelijk om in eigen tijd en tempo een gedeelte van wiskunde D te volgen. Voor de 
gevolgde onderwerpen krijg je dan een certificaat.  
Vraag aan je wiskundedocent naar de mogelijkheden. 
 
Meer informatie? 

Als je wil weten hoe “wiskunde d online” in z’n werk gaat, kun je ook al vast kijken op  
www. wiskundedonline.nl. De lessen kun je niet bekijken, omdat je een inlogcode nodig hebt. 
Je wiskunde docent kan je hier natuurlijk ook verder bij helpen. 
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Natuurkunde Atheneum Bovenbouw 

Altijd al willen weten hoe je mobieltje of je PC werkt? Hoe komt het dat als je op het knopje drukt, de 

PC aangaat? Er komen verschillende onderwerpen van 

natuurkunde naar voren bij de werking van 

bijvoorbeeld een PC of jouw mobieltje. Met 

natuurkunde krijg je dus een goede basis om de 

techniek te kunnen begrijpen.  

Bij natuurkunde leer je steeds een paar nieuwe 

formules en begrippen en daarmee kun je voorspellen 

of voorwerpen gaan botsen of dat bijvoorbeeld de 

lamp zal ontploffen of niet (want misschien zet je er 

wel teveel spanning op!). 

Natuurkunde is altijd een vak waarbij je al je vragen, 

zolang deze maar natuurkundig zijn, kunt 

beantwoorden door middel van proefjes. De onderwerpen die wij dan behandelen laten we dan zien 

met demonstratieproeven, gedaan door de docent of TOA met soms jouw hulp. Ook komt het vaak 

voor dat je samen met klasgenoten de proef zelf mag doen. Naast het doen van proefjes is het ook 

handig dat je het theoretisch kunt verklaren. Dat wil zeggen dat je begrijpt wat er gebeurt en dat je 

het ook in een andere situatie kunt uitleggen. 

Het is handig om te begrijpen wat er gebeurt bij 

wiskunde. Ten slotte kun je zonder wiskunde 

geen vergelijkingen oplossen die nodig zijn bij 

natuurkunde.  

Natuurkunde is goed om te kiezen bij de 

profielen NG en NT. Veel technische opleidingen 

willen dat je natuurkunde in je vakkenpakket 

hebt. Daarom is het ook handig om te kiezen 

voor natuurkunde. Hier heb je later veel profijt 

van. 

 

De onderwerpen die behandeld worden zijn: 

 Kracht en beweging: Over stilstaan, bewegen, 

hefbomen (bijvoorbeeld een wipwap), energie en 

vermogen 

 Beeld en geluid: Over lichtstralen, kleuren, lenzen 

(bijvoorbeeld: contactlenzen en brillen, maar ook 

een fototoestel) en glasvezel techniek 

 Elektriciteit: Hoe werkt de meterkast bij jou thuis, 

schakelingen bouwen, sensoren en automatisering.  

 Materie en energie: Over warmte, isolatie, straling 

en radioactiviteit. 
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Scheikunde                  Bovenbouw Atheneum                                              

In de 3e klas hebben jullie allemaal scheikunde. Je leert dat scheikunde gaat over stoffen en 

het veranderen van stoffen (in andere stoffen). In de bovenbouw atheneum blijft het gaan over 

stoffen, maar de accenten liggen ergens anders. In A4 krijg je 2,5 uur scheikunde per week, in 

A5 krijg je drie uur en in A6 2,5 uur per week. 

Voorbeelden van wat we gaan doen in de bovenbouw 

Atomen en de bouw van stoffen: we kijken hoe atomen er nou precies uitzien, waarin ze 

onderling verschillen en hoe ze samen bijvoorbeeld moleculen voren. 

Water: water is natuurlijk een erg belangrijke stof met –als je er goed naar kijkt- maffe 

eigenschappen. 

Koolstofverbindingen en kunststoffen: deze stoffen kom je overal tegen in het dagelijks leven, 

je kleren, je iPad etc, bijna alles bevat wel koolstofverbindingen. 

Groene chemie: de wereld verduurzaamt stapje voor stapje, de scheikunde speelt hier een 

sleutelrol 

Verschil profielen NG en NT 

Er is geen verschil qua scheikunde tussen de profielen. 

Tijdens de lessen 

De lessen zijn voornamelijk contacturen (lesuren). De theorie wordt behandeld, er worden 

opgaven gemaakt. Maar we proberen als het onderwerp geschikt is, ook practicum te doen. 

Onderdeel van het schoolexamen is een praktische toets. Het is dus logisch dat we hier ook 

redelijk wat tijd aan besteden. 

De lesmethode die we gebruiken is Chemie Overal. De leerlingen die nu in VWO 3 zitten 

kennen deze methode. Wil je deze boeken alvast een keer inzien, kom dan even langs bij 

lokaal 326. 

 

Tenslotte 

Scheikunde is een vak waarin veel verschillende onderwerpen worden behandeld. Dat heeft 

als voordeel dat het een erg divers vak is. Het is bij scheikunde heel belangrijk dat je goed bij 

blijft met de studieplanner. 

Scheikunde gaat over dingetjes (atomen en moleculen) die we niet kunnen zien. Dat maakt het 

een erg leuk vak. 

 

Heb je nog vragen, spreek dan gerust één van de scheikundedocenten aan! 
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Biologie                      Bovenbouw Atheneum 
 

“Biologie in je leven” 

 

Biologie heeft een belangrijke rol op allerlei gebieden van je 

dagelijkse leven. Ga maar eens na. De landbouw is in feite 

een vorm van toegepaste biologie. En dat wordt steeds 

moderner: door biologisch onderzoek worden er nog steeds 

nieuwe technieken ontwikkeld om ons voedsel te produceren. 

De medicijnen die we gebruiken zijn het resultaat van bio-

medisch onderzoek: ook al zo’n moderne toepassing van de 

biologie. In de biotechnologie worden organismen gebruikt 

om allerlei producten voor ons te produceren, zoals insuline voor iemand met diabetes.  

 

Het vakgebied van de biologie is breed, en strekt zich uit van ons DNA in de kern van 

iedere cel, via de bouw en samenwerking van alle organen in ons lichaam, tot aan de rol 

die de mens speelt in het ecosysteem aarde. De veelzijdigheid van de biologie maakt dat 

het een vak is dat interessant is voor iedereen. Wat je gaat leren krijgt betekenis 

doordat de kennis gekoppeld wordt aan een context: het onderwerp waar die biologische 

kennis een rol speelt in het echte leven. 

 

Er zijn veel studies en opleidingen (HBO en universitair) waarbij biologie verplicht of 

gewenst is. De decaan kan je daar alles over vertellen. Hier lees je wat we gaan doen bij 

het vak biologie in de bovenbouw van het VWO. Je zult zien hoeveel interessante 

onderwerpen er aan de orde komen.  

 

A4 

In A4 kom je meteen de volle breedte van het vak biologie 

tegen. Na een inleiding op het vak en een grondige 

bestudering van cellen (o.a. een Praktische Opdracht), die 

de bouwstenen vormen van al het leven op aarde, gaan we dit 

jaar in op voortplanting en het daarbij doorgeven van 

erfelijke eigenschappen, en komen dan later uit op de ecologie. Daarnaast bestuderen 

we de evolutie: een belangrijke wetenschappelijke theorie voor de biologie.  

 

Op deze manier maak je dit jaar direct kennis met alle organisatieniveaus waarop je met 

biologie bezig kunt zijn: van de microscopisch kleine cel, via onszelf als organisme, tot 

aan het samenspel van organismen in hun leefomgeving. Voor deze ecologie doen we een 

interessante Praktische Opdracht. 

 

  



25 

 

A5 

Ook in A5 is er een brede variatie aan thema’s op de 

verschillende niveaus waarop we biologie bedrijven. We gaan 

diep in op het DNA en de chemische levensprocessen in een 

cel. Zo bestuderen we de processen die ons energie geven en 

de planten met hun fotosynthese: de basis voor het meeste 

leven op aarde. Verder komt ons zenuwstelsel en 

hormoonstelsel aan bod die beide zorgen voor een juiste afstemming van al die 

processen die ons tot een goed functionerend levend wezen maken.  

 

We verdiepen ons in de invloed van de menselijke beschaving op het milieu, vanuit het 

idee dat een duurzame relatie tussen mens en milieu van belang is voor zowel de natuur 

als voor ons als mensen, die nu en in de toekomst sterk afhankelijk is en zal zijn van de 

leefomgeving. Tenslotte bestuderen we wat de oorzaken zijn van ons gedrag. Voor deze 

gedragsleer doen we een leuke praktische opdracht. 

 

A6 

In A6 komt de biologie van de mens sterk aan bod. We 

bestuderen hier alle orgaansystemen die te maken hebben 

met opname en transport van stoffen die wij nodig hebben 

om te leven. Dat is ons spijsverteringsstelsel, het hart en 

bloedvatenstelsel en de luchtwegen. Naast opname van 

stoffen moeten we ook wel eens wat kwijt uit ons lichaam. 

Voor deze uitscheiding twee organen van belang: de lever 

en de nieren. Soms komt er ook wel eens iets binnen waar we ons tegen moeten 

beschermen, zoals bacteriën en virussen. Daarvoor bestuderen we ons immuunsysteem.  

 

Aan het eind van A6 gaan we dan alles nog eens op een rijtje zetten wat we de afgelopen 

jaren hebben geleerd. Dit doen we door te kijken hoe er door het samenspel van al die 

organismen, organen en weefsels een evenwicht ontstaat in ons lichaam en in de natuur.  

 

Biologie: Leerstof én Practicum 

We gebruiken het rijk geïllustreerde boek “Biologie voor Jou”. Hierin staat in ieder 

geval alle informatie die je nodig hebt om je eindexamen (CE) te doen. Natuurlijk vullen 

je docenten dit nog aan met allerlei animaties, filmpjes en ander materiaal om een nog 

beter beeld te krijgen van wat biologie inhoudt. Verder is internet een 

belangrijke bron die we vaak gebruiken om een onderwerp te bestuderen. 

 

Biologie zou natuurlijk geen biologie zijn als we naast de theorie ook geen 

practicum zouden doen! Zo krijg je een aantal praktische opdrachten 

(PO’s) op alle organisatieniveaus waarop je de biologie kunt bestuderen: 

de cel, het individuele organisme en het ecosysteem. Aan het eind van A6 heb je zo een 

mooi overzicht en goede kennisbasis gekregen 
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Natuur, Leven en Technologie     Bovenbouw Atheneum 
 
Dit vak wordt afgekort tot NLT en is een keuzevak voor de leerlingen die het profiel 
NG of NT kiezen. NLT is een schoolexamen (SE) vak. Er is dus alleen een 
schoolexamen - dat bestaat uit een aantal toetsen - en geen centraal (landelijk) 
eindexamen. 
 
NLT bestaat uit modules. Dat betekent dat je een aantal weken bezig bent met een 
bepaald onderwerp. Deze onderwerpen komen uit het vakgebied van de 
deelnemende vakken. De vakken die aan bod komen zijn: wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie en aardrijkskunde. In zo’n module krijg je een verdieping op het 
gebied van een of meerdere van deze vakken. In het totaal zijn er in 3 jaar 11 
modules te doen. In elke module zijn 2 of meer vakken gecombineerd en is er 
begeleiding door docenten van verschillende vakken. 
 
Op dit moment zijn er al zeer uiteenlopende onderwerpen in de modules terug te 
vinden. Een aantal voorbeelden van wat er nu al is: Forensische technieken, alcohol, 
klimaat, dynamisch modelleren, Rivieren, sterrenstelsels, technisch ontwerpen en 
hersenen, zonnecellen, bewegende aarde en een slotmodule. 
  
In een module krijg je theorielessen om met het onderwerp aan de gang te kunnen 
gaan. Zelf ga je daarna opdrachten, practica en onderzoeken uitvoeren om je verder 
in het onderwerp te verdiepen. De beoordeling is sterk afhankelijk van de opzet van 
de module. Gemaakte opdrachten, verslagen, presentaties, een toets of een 
combinatie hiervan  leveren het eindcijfer van een module. Het gemiddelde van alle 
modules levert het eindcijfer voor NLT 
 
NLT is een veelzijdig vak dat een beroep doet op je nieuwsgierigheid, je organisatie 
talent en je doorzettingsvermogen. Je wordt uitgedaagd  om onderzoekend bezig te 
zijn en zo je inzicht in de exacte vakken te verbeteren. Je zult daarbij niet alleen 
zelfstandig, maar veelal juist in groepsverband moeten werken. 
 
Een voorbeeld van een stukje van een module over kun je vinden op: 
http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/87e12/18afd/027e1/f36d4/6bcde/NLT-
iets-voor-jou-klas3.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/87e12/18afd/027e1/f36d4/6bcde/NLT-iets-voor-jou-klas3.pdf
http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/87e12/18afd/027e1/f36d4/6bcde/NLT-iets-voor-jou-klas3.pdf
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Economie                        Bovenbouw Atheneum 
  

Economie is overal 

Elke dag kom je in aanraking met economie. Je luistert naar de radio, kijkt in de krant, 

bent op internet altijd is er nieuws op economisch gebied. 

 

Bij het vak economie leer je de wereld door een economische bril bekijken. Hoe het 

komt dat het economisch gezien soms goed gaat met een land en daarna weer slecht. Op 

dit moment gaat het erg goed met de economie. Het consumentenvertrouwen van 

mensen is hoog en zij kopen veel spullen. Hierdoor is de werkloosheid erg laag. Nu het zo 

goed gaat met de economie heeft de overheid een begrotingsoverschot. Er komt meer 

geld aan belasting binnen bij de overheid dan dat zij uitgeven.  

 

 

Je krijg een beeld van hoe economen tegen de wereld aan kijken. Voor jou betekent dat 

het leren van theorie, maar ook het omgaan met cijfertjes, werken met procenten en 

een heel klein beetje wiskunde.  

 

Bovenbouw  

In de bovenbouw is het een verplicht vak in het profiel Economie & Maatschappij. 

Daarnaast kun je het als keuzevak opnemen in een ander profiel.  

 

Bij het vak economie werken we met 8 concepten: 

- Markt: Hoe werkt de markt en hoe komt een prijs tot stand? Welke rol speelt de 

overheid hierin en hoe bepaal ik de maximale winst?  Hoe komt de koers van een munt 

tot stand? 

- Ruilen over de tijd: Moet ik gaan sparen of lenen? En is studeren een betere optie 

dan direct werken? Hoe werkt mijn pensioenopbouw en welke gevaren komen daarbij 

kijken? 

- Samenwerken en onderhandelen: Waarom betalen we belasting? Wat is 

meeliftersgedrag? Wat zijn positieve en negatieve externe effecten? 

- Risico en informatie: Wanneer is het verstandig om een verzekering af te sluiten en 

waarom zijn sommige verzekeringen verplicht en andere niet?  

- Welvaart en groei: Hoe wordt het inkomen eigenlijk verdeeld en hoe worden de 

inkomensverschillen dichter bij elkaar gebracht? En hoe kan de economie gestuurd 

worden? 

- Goede tijden, slechte tijden: Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat de economie 

stabiel blijft en welke middelen zijn hierbij te gebruiken?  

- Schaarste: keuzes moeten gemaakt worden, maar welke optie is het beste?  

- Ruil: Geld is er om mee te betalen, maar wat zijn nu precies alle functies van geld? 

Wanneer kan een bank extra geld maken en wat is het effect hiervan 

 

Maar wat heb je dan aan economie? 

Vooral bij de economische studies is het handig om het vak economie gehad te hebben. 

Het inzicht dat je opdoet tijdens de lessen komt goed van pas bij het aanpakken en 
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begrijpen van vraagstukken bij een vervolgopleiding. Je begrijpt de denkwijze beter en 

ziet verbanden sneller. Daarnaast sluiten de onderwerpen op de een of andere manier 

altijd wel aan bij de stof die je kunt verwachten bij de 

vervolgopleiding. Ook als je niet van plan bent om een economische studie te gaan volgen 

is het handig om economie te hebben gehad. Er komen onderwerpen aan bod die 

iedereen in het dagelijks leven tegen komt. Je leert over verzekeringen en over het 

belastingstelsel. Maar ook over sociale zekerheid, pensioenen en arbeidsmarkt. Wanneer 

heb je recht op een uitkering? En de kennis van wisselkoersen komt altijd van pas bij 

beleggen of een functie in het bedrijfsleven. 

 

Kortom, een vak waar je altijd wat aan hebt! 
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Bedrijfseconomie               Bovenbouw Atheneum 

 

Bedrijfseconomie, een vak op de toekomst gericht! 

 

Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid (in het kort: 

Bedrijfseconomie) is een algemeen vormend vak dat kan worden gekozen in verschillende 

profielen van de bovenbouw van Havo en VWO. 

Het vak is in de plaats van het vak Management & Organisatie (M&O). 

Omschrijving van het vak 

Het nieuwe vak Bedrijfseconomie is een algemeen vormend vak, waarbij naar jouw 

toekomst wordt gekeken: als toekomstige werknemer of zzp’er, maar ook als (startende) 

ondernemer of als privépersoon die staat voor belangrijke financiële beslissingen in het 

leven. 

 

De privépersoon 

Als privépersoon kom je voor keuzes te staan met financiële gevolgen. 

Zal ik verder gaan studeren of gaan werken? 

Huur of koop ik een huis? 

Als ik ga samenwonen, hoe regel ik dat dan? 

Bij Bedrijfseconomie leer je de financiële consequenties van die keuzes te overzien. 

Ze noemen dat financieel zelfbewustzijn. En dit kan je ook weer helpen bij het 

functioneren in organisaties waar je later als klant, werknemer of ondernemer mee te 

maken hebt. 

 

De onderneming 

Bedrijfseconomie kijkt naar ondernemingen die goederen en/of diensten leveren. 

Hoe functioneren ondernemingen en welke keuzes moeten worden gemaakt?  

Met de volgende vragen houdt Bedrijfseconomie zich bezig: 

 Hoe zet je een bedrijf op en hoe maak je het groter? Ondernemingen zullen willen 

investeren maar deze investering moet gefinancierd worden: Hoe doe je dat? Ga je naar 

de bank of organiseer je dat op een andere manier? En is dit voor een startende 

onderneming anders dan voor een groter bestaand bedrijf? 

 Hoe organiseer je de organisatie van binnenuit? Hoe geef je leiding en hoe ga je om 

met personeelsbeleid? 

 Wie zijn je potentiële klanten en hoe trek je klanten aan? Wat hebben je klanten 

nodig en hoe weten ze jouw onderneming te vinden? Hoe organiseer je alle 

marketingactiviteiten daaromheen? 

 Is de onderneming financieel gezond: wordt er winst gemaakt? Hoe houd je alle kosten 

en opbrengsten bij? En als het niet gaat zoals gepland, hoe kan een organisatie dit dan 

bijsturen? 
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Kortom: bedrijfseconomie is een vak dat je leert hoe je de economie in praktijk 

brengt. Waarbij je leert over ondernemen, werken binnen een onderneming en het 

organiseren van je eigen financiën. 

Het vak Bedrijfseconomie is heel handig voor een economische vervolgopleiding, 

maar ook als je later de ondernemerskant op wilt gaan. 

 

 

Moeilijkheidsgraad 

Om het vak Bedrijfseconomie goed te kunnen volgen 

moet je regelmatig aan de slag met cijferwerk en de 

rekenmachine. Je moet nauwkeurig kunnen werken 

omdat je opdrachten krijgt waarbij alle cijfers 

moeten 

kloppen, bijvoorbeeld bij het maken of controleren van 

een begroting, balans en winst-en-verliesrekening of 

renteberekeningen.  

Maar je moet ook goed informatie en feiten kunnen 

combineren om vervolgens conclusies te kunnen 

trekken. 

Soms moet je begrippen uit je hoofd leren 

bijvoorbeeld als je onderwerpen krijgt die met wetten 

en regelgeving te maken hebben. Daarnaast is er 

ruimte voor eigen initiatief en creativiteit, zoals bij het onderdeel ondernemerschap. 

 

 

Heb je nog vragen of wil je meer weten? 

Stel je vragen aan je economiedocent of loop eens binnen bij mevrouw Feteris,  

meneer Wendt, meneer Oudeman of meneer ter Haar 
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Kunst(Muziek, Beeldend of Drama) Bovenbouw Atheneum                     
In het profiel Cultuur en Maatschappij moet je kiezen voor een cultuurvak (kunst of een 

moderne vreemde taal). Als je een echt cultuurvak wilt kiezen, kies je natuurlijk voor 

het vak KUNST. Dat kan zijn kunst – beeldend, kunst – muziek of kunst-drama.  

Je kunt één van deze vakken ook kiezen in de andere profielen als keuzevak.  

 

Kunst  bestaat uit 2 onderdelen.  

A   Het praktijkonderdeel : muziek (musiceren en vaktheorie), beeldend of drama. 

B. Het vak kunst algemeen. (zie tekst na Kunst Drama) 

 

A1. Kunst Muziek: 
 

Je kunt vanuit elk profiel het leuke vak Kunst Muziek kiezen. Je krijgt dit vak dan 2 uur 

per week. In A6 alleen het eerste halfjaar. 

 

Als je bij ons op school het vak muziek in de onderbouw hebt gevolgd heb je genoeg 

basiskennis om muziek in de bovenbouw te gaan volgen. Voor dit vak is het niet nodig om 

zelf al een instrument te bespelen, of al een geweldige muzikant te zijn. Iedereen die 

bereid is het één en ander te leren kan dit vak volgen. We gaan veel samen musiceren, en 

dat kan zowel instrumentaal als vocaal (zingen). Als je zelf geen instrument bespeelt kun 

je er voor kiezen om te zingen maar ook om één  van de instrumenten uit het lokaal. 

(keyboard, drum, bas e.d) te (leren)bespelen. 

 

Bij de vaktheorie hoort o.a. notenlezen, instrumenten herkennen, muziekgeschiedenis, 

stromingen in de muziek van de Middeleeuwen tot en met nu. De theorie wordt altijd 

behandeld aan de hand van speelstukken of luisterstukken. 

 

Bij de praktijk ga je muziek maken in de ruimste zin van het woord. We spelen en zingen 

bestaande werken, maar het is ook de bedoeling dat je leert een (eenvoudig) eigen 

muziekstukje of improvisatie te maken. Je kunt ook zelf nummers uitkiezen om te 

bewerken, arrangeren en te spelen met een groepje.  

 

Je  krijgt voor zowel de vaktheorie als de praktijk schoolexamentoetsen.  De praktijk 

sluit je af met een (openbaar) concert waar je de gespeelde en gezongen stukken van de 

voorafgaande jaren uitvoert. 

 

We gebruiken de digitale methode Musicbox In deze methode staan naast de theorie en 

de geschiedenis veel speelstukken. De partijen van die speelstukken variëren in 

moeilijkheidsgraad, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau mee kan doen. 

 

Voor vragen kun je terecht bij een van de muziekdocenten. 
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A2. Kunst Beeldende vorming: 

 
Bij het profiel Cultuur en Maatschappij kun je Kunst Beeldende Vorming als profielvak 

kiezen, ook is het mogelijk om Kunst Beeldende vorming in de andere profielen te 

kiezen als keuze-examenvak. 

 

In het vierde jaar (en voor Ath. ook het vijfde) wordt veel aandacht besteed aan je 

werkwijze bij het bedenken en uitvoeren van een creatieve opdracht. Dat noem je het 

creatief proces. Dit is voorbereiding op je examenjaar, maar ook voorbereiding op je 

vervolgopleiding. Op creatieve opleidingen wordt zo'n werkproces namelijk net zo hoog 

gewaardeerd als het uiteindelijke werkstuk.  Tijdens de lessen Kunst Beeldend leer je hoe 

je je kunt verdiepen in een thema,  hoe je creatiever wordt en hoe je inspiratie omzet in 

een heel eigen idee. We oefenen dat onder andere door het uitvoeren van veel korte, 

creatieve opdrachten. 

 

In het examenjaar werken alle leerlingen vanuit één thema, 

binnen dat thema bedenk jij je een eigen uitgangspunt. 

Bijvoorbeeld als het thema 'de stad' is, zou je de mensen in 

de stad als uitgangspunt kunnen hebben, maar ook de 

architectuur) Jouw persoonlijke interesse en creativiteit 

helpen je om binnen het gegeven thema een eigen, en 

origineel uitgangspunt te verzinnen. In het laatste jaar ben 

je een groot deel van de tijd  bezig met het maken van je 

eindwerkstuk. Zelfstandigheid, creativiteit en 

doorzettingsvermogen zijn speciale vaardigheden die je 

nodig hebt om goed beeldend werk te kunnen maken. 

 

Op school krijg je alle mogelijkheden om je creativiteit vorm 

te geven. De materiaalkeuze voor je eindwerkstuk bepaal je 

zelf. Je kunt allerlei beeldende middelen kiezen zoals 

bijvoorbeeld tekenen, schilderen, beelden maken van hout, 

klei of metaal, textiel, druktechnieken, 

fotografie, film enz. 

 

Het examen kunst Beeldend is een schoolexamen. Je examen wordt samengesteld uit het 

afstudeerwerkstuk met een verslaglegging van het proces, het organiseren en inrichten 

van de examententoonstelling en onderzoek naar kunstenaars en kunststromingen. 

 
Heb je verder nog vragen?  Kom naar ons toe!  

 

Mevr. Van Beek 

Mevr. Maziarz 
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A3. Kunst drama 

Dit vak kun je alleen kiezen als je het ook al in de onderbouw hebt gevolgd. 

Bij drama in de bovenbouw werk je veel aan je eigen spel, je stem, je fysiek, aan het 

samenspelen met klasgenoten en aan het maken van scènes en voorstellingen. We werken 

heel praktisch, het is echt een ‘doe’ vak. Je schoolexamen bestaat ook uit een reeks 

praktische opdrachten die uiteindelijk afgerond worden met een grote eindvoorstelling 

die je speelt en produceert met je hele klas.  

De theatergeschiedenis wordt verwerkt in praktische opdrachten, waarbij je 

spelenderwijs je de theorie eigen maakt. 

Het is van belang dat je in de onderbouw drama of de themaklas Kunst gevolgd hebt. 

Mocht dit niet het geval zijn maar je hebt wel ergens anders veel ervaring opgedaan, 

kom dan even praten met een van de docenten. 

 

Heb je nog vragen dan kun je terecht bij Mevr. Horst of Mevr.  Van de Weg 

 

B. Onderdeel Kunst algemeen: 

 
Kunst Algemeen is een vak dat je in de 5de (2 uur) en 6de klas (1 uur) volgt bij zowel  muziek, 

drama als beeldende vorming.  

 

Bij dit theorievak worden vier periodes uit de kunstgeschiedenis behandeld, 

waarvan er twee uit de recente geschiedenis zijn: 

 

 Cultuur van het moderne, in de eerste helft van de twintigste eeuw. 

 Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. 

 Het derde en vierde  onderwerp komt uit een vroegere periode, en is  

      per jaar verschillend. 

 

Bij dit vak ontdek je dat kunst niet zomaar leuk 

bedacht is, maar altijd gekoppeld is aan wat er 

in de maatschappij gebeurt. Je onderzoekt hoe 

kunstenaars  (dus ook componisten, 

toneelschrijvers en choreografen) reageren op 

de gebeurtenissen in hun tijd. Hierdoor ga je 

verbanden leggen tussen kunst en politiek, 

wetenschap, religie en cultuur,  maar ook  

tussen de verschillende kunstdisciplines; 

beeldende kunst, muziek, drama, dans en film.  
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Hoe doen we dat in de les? 

We werken veel met videofragmenten over beeldende kunst, muziek, drama of dans. In 

groepjes ga je hier vragen over beantwoorden of een werkstukje over maken.  

We gebruiken de Lambo methode Art History,  met veel digitaal materiaal.  

 

Het vak kunst algemeen wordt afgesloten met vier schoolexamens en een centraal 

schriftelijk examen, dat met behulp van een CD-rom (dus op de computer) wordt 

afgenomen. Dit CE is de helft van je eindcijfer. De andere helft is het cijfer dat je voor 

de SE’s voor KA en het onderdeel muziek, beeldende vorming of drama hebt gehaald. Op 

je eindlijst krijg je dus één cijfer.  

 

Heb je verder nog vragen?  Kom naar ons toe!  

 

Mevr. Van Beek 

Mevr. Horst 

Mevr. Van Tuinen 

Mevr. Woudenberg 

 

  
 


