
 
 
 

 
Toelichting bij de profielkeuze voor mavo-instromers, mavo 4 
 

 Inleiding 
In de vierde klas begint de Tweede Fase. Jij kunt voor een deel zelf kiezen in welke vakken 
je examen gaat doen.  
 

 Verplichte vakken 
Deze vakken volgt iedere havoleerling. Nederlands, Engels en LO heb je in havo 4 en havo 
5. De vakken maatschappijleer en CKV rond je al eerder af, nl. in havo 4. Levo heb je alleen 
in havo 5. Dit vak is wel verplicht maar telt niet mee op je examenlijst. 
CKV staat voor Culturele en Kunstzinnige Vorming. Het is een vak dat over kunst gaat, in 
veel verschillende vormen. Daar leer je naar kijken en iets van vinden.  
 

 Vier profielen 
De keuze begint bij het kiezen van een profiel. Elk profiel heeft verplichte vakken en een 
profielkeuzevak. Bij N&T, N&G en E&M zijn er 3 verplichte vakken en kies je 1 profielvak; bij 
C&M zijn 2 vakken verplicht en kies je voor 2 profielvakken. Elk profiel heeft dus evenveel 
vakken. 
 
Bij N&G en E&M moet je een keuze maken uit wiskunde A en wiskunde B. Wiskunde B sluit 
aan op technische vervolgopleidingen als bouwkunde, elektrotechniek e.d. Je krijgt bij 
wiskunde B moeilijkere algebra (letter-wiskunde) en meetkunde (meten in vierkanten en 
driehoeken e.d.).  
Bij wiskunde A heb je ook algebra, maar minder ingewikkeld. Je krijgt ook statistiek. 
Wiskunde A sluit aan bij veel hbo-opleidingen o.a. economische opleidingen, psychologie, 
zorg. 
 
Bij C&M moet je een keuze maken uit Frans of Duits. Ook voor leerlingen die dyslexie 
hebben én voor C&M kiezen is deze taal verplicht.  
 

 Profielkeuzevak 
Bij elk profiel moet je ook (een) profielkeuzevak(ken) kiezen.  
Bij N&T, N&G en E&M kies je nog één vak uit het blok ‘profielkeuzevak’. Dus bijvoorbeeld bij 
N&G maak je een keuze uit natuurkunde of aardrijkskunde, bij E&M maak je een keuze uit 
de vier profielkeuzevakken.   
Bij C&M maak je een keuze uit ‘Frans, Duits of tekenen’ én een keuze uit ‘economie of 
aardrijkskunde. Had je bij C&M als profielvak ‘Frans’ gekozen, dan kan je dit vak niet weer 
kiezen als profielkeuzevak.  
 
NB. De vakken die je niet kiest als profielkeuzevak kan je wel kiezen als keuzevak, zie 
volgend punt. 
 
 
 
 
 



 Keuzevak 
Je maakt je examenpakket compleet met het keuzevak. Dat kan zijn: 

- Een profielvak uit een ander profiel (1) 
- Een profielkeuzevak uit jouw profiel (2) 
- Een profielkeuzevak uit een ander profiel (3) 
- Spaans of Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) (4) 

 
Een paar voorbeelden: 

(1) Je kunt bij C&M als keuzevak wiskunde A of wiskunde B kiezen. 
(2) Bij E&M heb je Duits gekozen als profielkeuzevak, je kunt Frans kiezen als keuzevak. 
(3) Bij N&G kan je als keuzevak Frans of Duits kiezen. 
(4) Bij elk profiel kan je BSM of Spaans als keuzevak kiezen. 

 
En zo zijn er dus nog vele mogelijkheden. Vrijwel alle combinaties zijn mogelijk.  
 
De schoolleiding behoudt zich het recht voor om bij roosterproblemen bepaalde keuzes niet 
toe te staan. Dit zou dan gaan om vakkencombinaties die zeer weinig gekozen worden. Van 
tevoren valt niet aan te geven welke combinaties dat zijn, dat blijkt na de keuzes. Als dit zich 
voor doet, zal het om een beperkt aantal keuzes gaan en dus gelden voor een beperkt aantal 
leerlingen. Deze leerlingen wordt gevraagd een ander keuzevak te kiezen.  
 

 Toelatingseisen 
Sinds februari 2020 zijn er nieuwe toelatingseisen. 
 
Leerlingen met een mavodiploma met 8 vakken. 
Voor deze leerlingen is er geen eis meer aan het gemiddelde examencijfer. Ook is het niet 
verplicht om examen gedaan te hebben in wiskunde.  
Het is nog wel verstandig om goed te bedenken of deze overstap voor jou wel echt haalbaar 
is. En we raden je aan om het inhaalprogramma van eind juni te volgen, zie hieronder. 
Wij vinden het nog steeds verstandiger om alleen naar de havo te gaan als: 

- Je gemiddelde 6,5 of hoger is. 

- Als je inzet en motivatie goed is om op een hoger niveau nog twee jaar naar school te 

gaan.  

Leerlingen met een mavodiploma met 7 vakken 
De havoschool mag voor deze leerlingen nog wel een cijfer-eis stellen om door te mogen 
stromen. We hebben er op het Vituscollege voor gekozen om de eisen minder streng te 
maken dan we tot nu toe hadden. 
Als je in 7 vakken examen hebt gedaan mag je doorstromen als je gemiddeld een 6,5 hebt 
op je eindlijst (dit was voorheen een 6,8). Het is ook verplicht om een inhaalprogramma te 
volgen op het Vituscollege in de week van 28 juni t/m 2 juli 2021.  
 
Het kan voorkomen dat je een vak wil kiezen dat je niet op de mavo hebt gehad. Voor een 
aantal vakken is dit alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Dit geldt voor wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, Duits en Frans. Alle andere vakken kan je wel kiezen, ook als je er 
op de mavo geen examen in gedaan hebt.  
 

 Aanmelden 
Aanmelden voor de havo van het Vituscollege gaat via jullie LOB-coördinator. Bij haar kan je 
een aanmeldingsformulier halen en weer inleveren. Dit moet je doen voor 1 april, dan ben je 
verzekerd van een plek als je aan bovenstaande eisen voldoet. Aanmeldingen die later 
binnenkomen, plaatsten we op een wachtlijst.  
 
In de week na de examenuitslag zullen we met alle leerlingen die voldoen aan de eisen een 
kennismakingsgesprek hebben. Dit gesprek heb je met de afdelingsleider dhr. Gottenbos en 
de decaan van de havo mevrouw van der Klis. 
 



FAQ’s 
 
? Wiskunde ? 

Binnen C&M is het vak wiskunde niet verplicht. Je kunt het wel als keuzevak nemen. Binnen 
E&M en N&G kun je kiezen uit wiskunde A of B. Jouw wiskundedocent zal een advies geven.  
 
Uit ervaring blijkt dat wiskunde B voor de meeste leerlingen moeilijker is. Ook blijkt dat 
leerlingen zich nog wel eens verkijken op het niveau. Daarom zit er een kleine beperking aan 
het kiezen van wiskunde B: als je op je examenlijst op de mavo een 8 of hoger hebt voor 
wiskunde kan je dit vak kiezen. Als je eindcijfer lager is dan gaan we daarover in gesprek 
met elkaar. Ook zullen we advies vragen aan je wiskundedocent op de mavo. 
 
? Nieuwe vakken ? 

In  havo 4 kun je ook vakken kiezen die pas vanaf de vierde wordt gegeven, nieuw voor jou 
dus. Deze vakken zijn Spaans, bedrijfseconomie, informatica en bewegen-sport-
maatschappij.   
 
Bewegen, sport en maatschappij (BSM) is ook voor het Vituscollege een nieuw vak. Vanaf 
huidig schooljaar zijn we gestart met de eerste groep in havo 4. Bij BSM staat sporten 
centraal, maar ook het aanleren van sportonderdelen aan anderen en het belang van sport in 
de maatschappij behoort tot de inhoud.  
 

? Doorstroom 5 havo – 5 vwo ? 

Als je de mogelijkheid open wilt houden om na de havo naar het vwo te gaan, moet je daar 
met je keuze nu rekening mee houden. Op het vwo is of Frans of Duits voor iedereen 
verplicht. Ook is wiskunde verplicht in elk profiel (op havo bij C&M niet). Op het vwo wordt 
examen gedaan in een vak meer dan op de havo. 
Als je dus aan een overstap denkt, is het verstandig om Frans / Duits en wiskunde te kiezen. 
 
? Definitieve keuze ? 

De keuze die je maakt, geldt voor de gehele bovenbouw. Tijdens het kennismakingsgesprek 
maken we je profielkeuze definitief. Als je daarna, tot het begin van de vakantie, twijfelt of je 
toch een vak wilt wisselen, overleg dan met de decaan van de havo. We kunnen altijd vragen 
aan het roosterteam of een wijziging nog mogelijk is.  
Als je, na de vakantie, in havo 4 merkt dat je keuze niet goed is, kunnen we ook nog kijken of 
wisselen mogelijk is. Er zijn twee voorwaarden: dat kan alleen als je maximaal twee vakken 
in moet halen én de nieuwe keuze moet in het rooster passen. Dit laatste lukt vaak maar 
zeker niet altijd. En wisselen mag tot 10 november. 
 

? Cambridge Advanced Engels ? 

Ook voor leerlingen uit havo 4 en 5 bestaat de mogelijkheid om het certificaat ‘Cambridge 
Advanced Engels’ te halen. Voor verschillende Engelstalige universiteiten is dit certificaat 
verplicht om toegelaten te worden.  
Cambridge Advanced Engels is geen vak op je examenlijst. Je kunt het zien als een ‘extra 
cursus’. Het telt dus ook niet mee in de overgangsregeling.  
De extra lessen Engels worden gegeven in de werkcolleges in havo 4. Als je een 8 of hoger 
hebt op je eindlijst voor Engels kun je je aanmelden bij de afdelingsleider dhr. Gottenbos.  
 
 

 Tot slot 
Als je verder nog vragen hebt, kun je altijd de decaan van de havo een mail sturen. Ik ben 
bereikbaar via a.vanderklis@vituscollege.nl 
 
Veel succes! 
 
Annemieke van der Klis 
Decaan havo 
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