
INFORMATIEAVOND 
OVERSTAP MAVO-4 

NAAR HAVO-4
WELKOM



WIE ZIJN WIJ?

Femke Hillebrink – decaan havo – decaanhavo@insulacollege.nl

Branco van Est – teamleider havo – bvanest@insulacollege.nl

mailto:decaanhavo@insulacollege.nl
mailto:bvanest@insulacollege.nl


PROGRAMMA

• Verschil mavo en havo
• Route naar het HBO
• Profielen & nieuwe vakken
• Fabels
• Toelatingseisen
• Aanmeldingsprocedure 



WAT IS ANDERS OP DE HAVO?

• Meer toepassen van de stof

• Zelfstandiger werken

• Meer lesstof

• Hoger tempo



ROUTE NAAR HET HBO

Via de havo

• Duurt twee jaar

• Meer theorie, minder praktijk

• Meer algemene kennis

• Hbo-opleidingen hebben eisen aan 
profielen

Via mbo niveau-4

• Duurt drie tot vier jaar

• Meer praktijk, minder theorie

• Meer vakkennis

• Met een mbo niveau-4 diploma ben je 
toelaatbaar tot iedere hbo-opleiding

Bespreek met de huidige decaan wat de beste route is.



PROFIELEN & NIEUWE VAKKEN

Gemeenschappelijk 
deel

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer (c)
• CKV (c)
• L.O.

Schooldeel

• Godsdienst–
levensbeschouwing(c)

• Profielwerkstuk (c)
• LOB

Profieldeel

• Vier vakken

Vrije deel

• Één keuze-examenvak

• Evt. extra vak

• (c) -> vakken binnen het combinatiecijfer
• Extra vakken worden pas ingeroosterd als het rooster klaar is.
• Meeste leerlingen kunnen het extra vak niet volledig volgen.



CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Profieldeel

Verplicht

• Geschiedenis

• Kunst Beeldend (KUBV)

Kies een vak:

• Spaans, Frans, Duits

Kies een vak:

• Aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen

Vrije deel (keuze-examenvak)

Kies een vak:

• Moderne vreemde taal (Frans, Duits, Spaans)

• (Bedrijfs)economie

• Aardrijkskunde

• Maatschappijwetenschappen

• Wiskunde A

• Biologie 



WAT IS KUNST BEELDEND?

https://www.youtube.com/watch?v=mBjce-KYw3w


WAT IS 
MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN?

https://www.youtube.com/watch?v=2WsiOjU5sGA
https://www.youtube.com/watch?v=2WsiOjU5sGA


ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
Profieldeel

Verplicht

• Geschiedenis

• Economie

Kies een vak:

• Wiskunde A, wiskunde B

Kies een vak:

• Aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, 
bedrijfseconomie

Vrije deel (keuze-examenvak)

Kies een vak:

• Moderne vreemde taal (Frans, Duits, Spaans)

• Bedrijfseconomie

• Aardrijkskunde

• Maatschappijwetenschappen

• Kunst beeldend (KUBV)

• Biologie 



WAT IS BEDRIJFSECONOMIE?

https://www.youtube.com/watch?v=AhVy4SExc1o


NATUUR EN GEZONDHEID
Profieldeel

Verplicht

• Scheikunde

• Biologie

Kies een vak:

• Wiskunde A, wiskunde B

Kies een vak:

• Natuurkunde, aardrijkskunde, NLT

Vrije deel (keuze-examenvak)

Kies een vak:

• Aardrijkskunde

• Natuurkunde

• Natuur, leven & technologie (NLT)

• (Bedrijfs)economie

• Geschiedenis

• Kunst

• Moderne vreemde taal (Frans, Duits, Spaans)



WAT IS NATUUR, LEVEN EN 
TECHNOLOGIE?

https://www.youtube.com/watch?v=NlIge2CfgQ4
https://www.youtube.com/watch?v=NlIge2CfgQ4


NATUUR EN TECHNIEK
Profieldeel

Verplicht

• Natuurkunde

• Scheikunde

• Wiskunde B

Kies een vak:

• Biologie, NLT

Vrije deel (keuze-examenvak)

Kies een vak:

• Natuur, leven & technologie (NLT)

• Biologie

• (Bedrijfs)economie

• Geschiedenis

• Kunst

• Moderne vreemde taal (Frans, Duits, Spaans)



HET VERSCHIL TUSSEN WISKUNDE A EN B

Wiskunde A

Richt zich vooral op statistiek en 
toegepaste analyse.

Wiskunde B

Richt zich vooral op algebra en 
meetkunde.

“Je keuze hangt vooral samen met jouw wiskunde kwaliteiten. 
Alleen als je echt heel goed bent in wiskunde, is wiskunde B een 

optie voor jou.”



BELANGRIJK OM TE WETEN

• Kies een profiel wat zo goed mogelijk aansluit op het vakkenpakket van 
de mavo.

• Spaans, Duits of Frans kiezen?
• Alleen als je hier examen in hebt gedaan, of tweetalig bent opgevoed.

• C&M zonder wiskunde? Dan een rekentoets in klas 4.

• Al aangemeld maar toch wisselen van vak? Stuur voor 1 april een mail.



FABELS 

• Als je niet zo talig bent, dan kan je het beste wiskunde B kiezen.

• Als je later in de gezondheidszorg wilt werken is het nodig om 
natuur & gezondheid te kiezen.

• Cultuur en maatschappij is het makkelijkste profiel.



TOELATINGSEISEN

• 7 vakken – direct toelaatbaar

• 6 vakken – minimaal 6,0 voor Nederlands, Engels en wiskunde 

• Anders? – toelatingscommissie



AANMELDINGSPROCEDURE

• Aanmelden voor 1 april. 

• Cijferlijst aanleveren op uiterlijk 15 juni. 

• Eerste tijdvak niet geslaagd? Dan cijferlijst aanleveren op 7 juli.



AANMELDEN?

• Vul het aanmeldformulier in.

• Print uit en onderteken.

• Scan in en mail naar decaanhavo@insulacollege.nl

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/15990/inschrijfformulier_instroom_havo_4.dcf5dbf298bd.pdf
mailto:decaanhavo@insulacollege.nl

