
Tips bij keuzes op vwo. 

 

Sommige combinaties van vakken zijn handig, omdat ze elkaar versterken of omdat ze nog veel 

opleidingen of opleidingsrichtingen openhouden. 

 

Economie en bedrijfseconomie 

Deze twee vakken zijn een goede combinatie wanneer je later graag een economische studie zou 

willen gaan doen. 

 

Biologie, scheikunde en natuurkunde 

De meeste studies op universitair niveau waarvoor je biologie en scheikunde nodig hebt, eisen ook 

het vak natuurkunde. Dat geldt bijvoorbeeld voor geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. 

Maar ook voor de studies biologie, farmacie en scheikunde. 

 

Wiskunde B en natuurkunde 

Bij studies waarbij natuurkunde belangrijk is, is wiskunde B ook (meestal) noodzakelijk. Dan gaat het 

vaak om technische studies. Wiskunde B helpt ook om natuurkunde te begrijpen. 

Let op: voor studies waar het accent meer ligt op biologie en scheikunde (maar waar natuurkunde 

wel vereist is), kan je ook met wiskunde A toegelaten worden. Dat geldt voor de opleidingen die bij 

het onderdeel over biologie, scheikunde en natuurkunde staan genoemd.  

 

Talen en economie / bedrijfseconomie / maatschappijwetenschappen 

Talen Frans/Duits zijn belangrijk voor alles dat internationaal is. Je kunt je qua vervolgopleiding alleen 

richten op de taal, maar de meeste studenten combineren het met andere richtingen. Dan valt 

bijvoorbeeld te denken aan economische, journalistieke of politieke richtingen.  

 

Geschiedenis, economie, aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen. 

Dit zijn allemaal vakken die draaien om wereld om je heen. En op universitair niveau zijn er zeker 

studies de te maken hebben met een brede kijk op de wereld. Dus mocht je dat interessant vinden, 

dan kan dit een handige combinatie van vakken zijn. 

 

“Lastige” vakken combineren met “eenvoudiger” vakken. 

Soms is het zo dat je een of meerdere voor jou lastige vakken moet kiezen. Dat moet soms omdat 

deze vakken in een profiel zitten en/of omdat ze nodig zijn voor een gewenste vervolgopleiding of 

richting. Mocht dat zo zijn, dan kan het verstandig zijn om er wat voor jou eenvoudiger vakken bij te 

kiezen. Dus vakken die je liggen en waarbij je je minder zorgen hoeft te maken over je diploma. Voor 

een aantal leerlingen geldt dit voor vakken als beeldende vorming en muziek. 

 

Breed kiezen  

Een combinatie van vakken waarmee je nog alle kanten op kunt en alle vervolgopleiding kunt kiezen, 

is biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde B en economie of bedrijfseconomie.  

  


