
Van vmbo naar havo

Ouderavond 14 december 2021



Voorstellen:

Anouk Clerx, teamleider Vmbo-gt
Frank Lacroix, teamleider Havo
Salihe Sabanfakioglu, decaan Havo/Vwo
Ginny Kaelen, decaan Vmbo



Reden voor keuze Havo?

Met welk doel naar Havo?
Welk profiel?
Oriëntatie op MBO en op HBO
www.kiesmbo.nl en www.studiekeuze123.nl

Plan B
• Het MBO

http://www.kiesmbo.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/


Toelatingsadvies

Gemiddeld cijfer eindlijst minimaal 6,8
Motivatiebrief en motivatiegesprek
Advies docenten
Diploma vmbo-gt



Procedure
Wat Wanneer

Aanmelding en Profielkeuze Uiterlijk 31 januari

Motivatiebrief Uiterlijk 31 januari

Vakdocenten oordeel Uiterlijk 28 februari 

Plan B bekend Uiterlijk 28 februari

Motivatiegesprek Maart

Advies Begin april

Definitieve keuze Juni 

Bijspijkerprogramma Na examenuitslag, voor zomervakantie



Overstap 4-vmbo naar 4-havo
• Instroom vanuit 3h, 4h, 4a, 4vmbo, elders, doubleurs

• Tweede fase

• Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid

• Minder proefwerken, meer huiswerk

• Profielkeuze

• Nieuwe vakken

• OL-uren

• Incuppen

• Examen begint (PTA)

• Kernvakkenregeling



Havo: 4 profielen

cultuur & 
maatschappij

natuur & 
gezondheid

economie & 
maatschappij

natuur &
techniek



4 havo
Gemeenschappelijk deel

Profieldeel
Profielvakken (verplicht)

Profielkeuzevak(ken)
Vrije deel

(minimaal 1 examenvak verplicht)



Profielkeuzeformulier



Gemeenschappelijk deel



Profielvakken / profielkeuzevakken



Vakken in het vrije deel



Ervaringen leerling  afgelopen jaar

Reacties van 3 leerlingen nu havo4:

Leerling 1: Tot nu toe gaat het goed. Ik heb niet z’n hoge punten als op het vmbo, maar heb geen tekorten. Op het 
vmbo kreeg je meer uitleg over wat je moet doen of wat er van je verwacht werd, dit is een stuk minder op de havo. Ik 
merk wel dat de havo een stukje moeilijker is dan het vmbo. Ik denk ook wel eens was ik maar naar het mbo gegaan 
want dan had ik minder leervakken gehad en meer praktijk vakken waar mijn interesses liggen. Maar het voordeel van 
de havo is dat ik meteen door kan stromen naar hbo verpleegkunde. 

Leerling 2: Nou, mijn overstap naar de havo is vrij soepel gegaan je merkt alleen dat het niveau wel echt hoger ligt en 
er wel wat voor moet doen wat ik op het vmbo niet moest. als vmbo gemakkelijk afgaat kan ik deze overstap wel 
aanraden.

Leerling 3: Tot nu toe gaat het best prima, ik ben eigenlijk niet echt tot iets aangelopen. Het grootste verschil is dat je 
veel meer zelf moet doen en veel minder toetsen hebt en veel meer practica. Ik zou het aanraden omdat het sneller is 
dan eerst mbo en daarna pas naar het hbo maar je moet wel je best willen doen anders kan je beter naar het mbo 
eerst.



Havo leerling aan het woord:

Ilyas Ramadan leerling HAVO 5



Decanen:
Salihe Sabanfakioglu (havo/vwo)
s.sabanfakioglu@stichtinglvo.nl
Ginny Kaelen (vmbo)
g.kaelen@stichtinglvo.nl

Teamleiders:
Anouk Clerx (vmbo)
a.clerx@stichtinglvo.nl
Frank Lacroix (havo)
f.lacroix@stichtinglvo.nl

www.hetbouwens.nl

Vragen? Stel ze gerust
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