Trefwoorden bij de profielen HAVO en VWO
CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Handig met talen
Belangstelling voor krant, tv en film
Maatschappelijke taken
Artistiek bezig zijn
Kritisch lezen en luisteren
Woorden en begrippen makkelijk onthouden
Interesse in anderstalige landen
Het leuk vinden om een eigen mening te vormen
Hedendaagse ontwikkelingen willen verklaren
Een tekst snel in grote lijnen begrijpen
Sociaal betrokken zijn
De juiste aantekeningen maken

Dit profiel is bedoeld voor mensen die willen doorstromen
naar vervolgstudies als sociale wetenschappen,
geschiedenis, recht, taal en cultuur. Gedacht kan worden aan
beroepen als uitgever, jurist, advocaat, rechter, psycholoog,
archeoloog, musicoloog, historicus, (ortho-)pedagoog,
bibliothecaris, informatieanalist, leraar basisonderwijs/vo,
journalist, maatschappelijk werker, personeelswerker,
museummedewerker, creatief therapeut

ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
Werken op kantoor
Adviseren over zaken
Gevoel voor cijfers
In voor leidinggeven
Verkoper zijn
Ondernemend
Kritisch lezen
Werken met grafieken, tabellen en kaarten
Verbanden leggen tussen theorie en praktijk
Rekenaars
Het leuk vinden kennis op te doen door te lezen

Mensen die dit profiel kiezen zullen meestal terechtkomen in
banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht
en veiligheid. Je kan hierbij denken aan beroepen als
accountant, functies bij een bank, jurist, advocaat,
commercieel medewerker, marketingmanager, politicus,
hoteldirecteur, belastingadviseur, organisatieadviseur,
bedrijfseconoom, administrateur, bestuurskundige, public
relations officer, accountant

NATUUR EN GEZONDHEID
Goede praters
Interesse hebben voor medische zaken
Oog hebben voor het milieu
Mensen helpen of verzorgen
Van planten en dieren houden
Graag adviseren
Sociaal
Nuchter en praktisch
Teamwerkers
Zorgvuldig en precies zijn
Systematisch denken

Dit profiel bereidt in het bijzonder voor op de studierichtingen
die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben, zoals
geneeskunde, farmacie, (medische) biologie, milieukunde.
Concrete beroepen zijn bijvoorbeeld: apotheker, chirurg,
bodemkundige, ingenieur, microbioloog, arts, piloot, tandarts,
fysiotherapeut, verpleegkundige, verloskundige,
operatieassistent, tuinarchitect, milieudeskundige

NATUUR EN TECHNIEK
Het leuk vinden om proeven te doen
Gaan voor ontwerpen en bouwen
Niet weglopen voor berekeningen
Gevoel voor techniek
Oog hebben voor het milieu
Systematisch en logisch denken
Rekenaars en tekenaars
Handvaardig en praktisch
Ruimtelijk inzicht hebben
Doorzettingsvermogen hebben
Het leuk vinden om problemen op te lossen.
Zorgvuldig en precies zijn
Goed zijn in exacte vakken

Het profiel Natuur & Techniek is een exact profiel dat
voorbereidt op technische studierichtingen. Beroepen die bij
dit profiel horen zijn onder andere: architect, chemicus,
natuurkundige, meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker,
IT-specialist, scheikundig ingenieur, bouwkundige,
milieutechnoloog, communicatiespecialist,
werktuigbouwkundige, piloot

