
Kiezen voor de toekomst



De examenklas

Het vakkenpakket van uw zoon of 

dochter wordt verder aangepast

Dit gaat in overleg met leerling, 

ouders en decaan

Breed kiezen of de keuze al 

gemaakt?



Vakken in de 4e klas:

 6 examenvakken 
minimaal 

 Verplicht Nederlands en 
Engels

 Verplicht LO 

 ML compensatie vak uit 
jaar 3

 Sectorvakken en vrije 
deel vakken zorgen 
voor het diploma 
VMBO TL



MBO HAVO

VMBO-TL

80 % 20 %



MBO

VMBO-T

80 %



Zorg en Welzijn 

Techniek Natuur en Milieu / Groen  

Economie



Sector Zorg & Welzijn

 Verplicht: biologie

 Erbij keuze uit 
minstens 1 vak:

 wiskunde (niet 
verplicht !) 

 aardrijkskunde

 geschiedenis 



Sector Zorg & Welzijn 

Zorg voor mens en dier

Maatschappelijke zorg

Kinderopvang en onderwijs

Sport en bewegen

Zang, dans en theater

Uiterlijke verzorging 



Sector Techniek & Technologie

Verplichte 

vakken zijn 

wiskunde en 

natuurkunde 

(nask1) 



Sector Techniek & Technologie

 Auto en fiets techniek

 Bouw en infrastructuur

 ICT en netwerkbeheer

 Logistiek

 Elektrotechniek

 Werktuigbouw

 Lab



Sector Economie 

 Verplicht: economie

 Erbij keuze uit 

minstens 1 vak:

 wiskunde

 Duits 



Sector Economie
Detailhandel

Administratie

Juridisch 

Accountant

Reiswereld

Luchtvaart

Orde & Veiligheid

Horeca

Media



Sector Natuur & Milieu / Groen

 Verplicht: wiskunde

 Erbij keuze uit 

minstens 1 vak:

 natuurkunde (nask 1)

 biologie



Sector 

Natuur & Milieu/ Groen 

 Dierverzorging

 Paardenhouderij

 Boswachter

 Lab

 Voedsel

 Bloemen en planten

 Wellant en Clusius college



Keuzepakketten 

Economie 

economie verplicht 

wiskunde verplicht 

duits, 

aardrijkskunde of 

geschiedenis 

Extra vak: biologie, 

LO2 of textiel 

Zorg en Welzijn 

biologie verplicht

Mogelijkheid pakket 

zonder wiskunde 

Kies nask2 voor 

N&G havo 

Extra vak: LO2 of 

textiel

Techniek en 
Groen

wiskunde verplicht

nask1 verplicht

biologie aan te 

raden

nask2 OF economie

Kiezen voor N&G en 

N&T havo

Examenpakket bestaat uit minstens 6 vakken met Nederlands en Engels 

verplicht. Daarnaast minstens 1 sectorvak en vrije deel vakken. 

Nask 1= natuurkunde Nask 2=scheikunde



Na het examen naar het MBO

CIOS 

http://www.clusius.nl/
http://www.novacollege.nl/
http://www.wellant.nl/
http://www.ma-web.nl/




BOL en BBL……dat is:

BOL:

BBL:

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zvLuFjSXGowP_M&tbnid=BP_z0PILHqUagM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fplazilla.com%2Fsecretaresse-op-een-advokatenkantoor&ei=lmjOUpjaN4eP0AXR7IG4CA&bvm=bv.59026428,d.d2k&psig=AFQjCNHH1sAwvCSaRh1VgTlNTErJHsMZyw&ust=1389345244854660
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zvLuFjSXGowP_M&tbnid=BP_z0PILHqUagM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fplazilla.com%2Fsecretaresse-op-een-advokatenkantoor&ei=lmjOUpjaN4eP0AXR7IG4CA&bvm=bv.59026428,d.d2k&psig=AFQjCNHH1sAwvCSaRh1VgTlNTErJHsMZyw&ust=1389345244854660


De verschillende niveaus 

binnen het MBO 

 TL leidt op tot MBO 4

 Intake MBO school bepaalt in 

welk niveau je start

 Sommige opleidingen hebben 

maximaal niveau 3 zoals 

Beveiliging

 Soms moet je op niveau 2 

starten, zoals de 

koksopleiding

 Niveau 1 Entree of Vavo 

https://www.youtube.com/watch?v=o2VH

TYjuSd0



Na het MBO…. 

 Kan je door naar het HBO. In de zorg en de 

techniek hebben HBO scholen liever 

leerlingen van het MBO dan van de havo.

 Je bent in 6 jaar klaar: 3 jaar MBO en 3 jaar 

HBO (vrijstellingen)of 2 jaar havo en 4 jaar 

HBO. Het is dus niet zo dat havo sneller is!

 De keuze is: wil je al aan de slag of nog wat 

langer in de banken?



MBO HAVO

VMBO-TL

80 % 20 %



HAVO

VMBO-TL

20 %



Profielen op de havo

Economie en 
maatschappij

wiskunde A

economie

geschiedenis

Vrije deel:

Duits

aardrijkskunde

M&O

Natuur en 
gezondheid 

wiskunde a of b

biologie

scheikunde (nask 2)

Vrije deel:

natuurkunde (nask 1)

aardrijkskunde

NL&T /eco/Duits

Natuur en 
techniek

wiskunde B

natuurkunde (nask 1)

scheikunde (nask 2)

Vrije deel: biologie

Nl&T /eco/Duits

Cultuur en Maatschappij: Enige profiel zonder verplichting van wiskunde 

maar met Duits en geschiedenis. NL&T is natuur, leven & technologie 



Havo eisen 

Gemiddeld 6,8 over alle 

vakken

6,0 voor NL/En/Wi

Afspraak met Eerste 

Christelijk Lyceum in Haarlem 

over gegarandeerde plaatsing 

mits aan de eisen is voldaan 

na het eindexamen op de HBM



Hoe nu verder?

 Keuzeformulier vult leerling in met de decaan

 Dit gaat mee naar huis. Bent u het ermee eens dan 

graag handtekening erop en inleveren bij de mentor. 

 Wilt u een gesprek? 

Mailt u dan naar E.kerkstra@dehbm.nl

 Uiterlijk 31 maart worden de pakketten definitief 




