
Vakken en andere programmaonderdelen van voorbereidend  

middelbaar onderwijs: vmbo-tl 
 

1. Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het vmbo-tl omvat: 

a. Nederlandse taal. 

b. Engelse taal. 

c. Maatschappijleer. 

d. KV1. 

e. Lichamelijke opvoeding. 

 

2. Het profieldeel van het profiel techniek in het vmbo-tl omvat: 

a. Nask1. 

b. Wiskunde. 

c. In het vrije deel tenminste twee nog niet in het profieldeel gekozen vakken, met dien 

verstande dat het profieldeel en het vrije deel tezamen ten minste twee vakken omvatten die 

geen moderne taal zijn. 

 

3.   Het profieldeel van het profiel zorg en welzijn in het vmbo-tl omvat: 

a. Biologie en 

b. Wiskunde en/of      

c. Geschiedenis, en/of 

In het vrije deel tenminste een of twee (afhankelijk van de keuze b en/of c) nog niet in het 

profieldeel gekozen vakken, met dien verstande dat het profieldeel en het vrije deel tezamen 

ten minste twee vakken omvatten die geen moderne taal zijn. 

                                    d.    Rekenen voor kandidaten zonder het vak wiskunde. 

 

4.    Het profieldeel van het profiel economie in het vmbo-tl omvat:  

a. Economie en 

b. Wiskunde en/of 

c. 2e Moderne vreemde taal en/of 

In het vrije deel tenminste een of twee (afhankelijk van de keuze b en/of c) nog niet in het 

profieldeel gekozen vakken, met dien verstande dat het profieldeel en het vrije deel tezamen 

ten minste twee vakken omvatten die geen moderne taal zijn 

                                    d.    Rekenen voor kandidaten zonder het vak wiskunde. 

  



 

                             5.   Het vrije deel van elk profiel in het vmbo omvat ten minste één vak uit het geheel van: 

a. Vakken, genoemd in of aangewezen op grond van het tweede tot en met vierde lid, die de 

leerling niet op grond van die leden heeft gekozen, voor zover het bevoegd gezag deze 

vakken als onderdeel van het vrije deel aanbiedt. 

b. Andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vakken, voor zover het bevoegd 

gezag deze aanbiedt en 

c. Door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en andere programmaonderdelen.  

 

                             6.   Het bevoegd gezag kan beslissen dat vakken en andere programmaonderdelen door alle leerlingen  

                                   worden gevolgd. 

 


