
12 januari 2021, start 19.45 uur.          Graag camera en microfoon uitzetten.
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Programma van vanavond

• Overgangsnormen 

• Profielkeuzetraject 

• Overstap 4 mavo > 4 havo

• Pauze / einde

• Overstap 2 mavo > 3 havo (voor geïnteresseerden)



Inleiding profielkeuzetraject klas 2

• Start profielkeuzetraject: voorlichting en activiteiten;

• Waarom profielkeuze in klas 2:

a. Leerlingen eerder + gemotiveerder aan de 

slag binnen hun interesses en kwaliteiten.

b. Langere tijd voor het schoolexamen.

• Belangrijk: wat vind ik leuk en waar ben ik 

goed in?  

• Daarmee samenhangend: overgangsnormen.



Overgangsnormen (zie bijlage)

• Jaarcijfer 6,00

• Gemiddelde jaarcijfer vakkenpakket 6,00
Binnen vakkenpakket max. twee getelde onvoldoendes

• Nederlands minimaal 5,0

• Afsluitende vakken (mu, tn) max. 1 getelde onvoldoende

• LO en LOB voldaan en/of met ‘voldoende’ of hoger afgerond.

• Adviezen richting derde klas:

3 vmbo-kader 

3 vmbo-tl (mavo)

3 havo 

Getelde onvoldoende = afgeronde 5
Twee getelde onvoldoendes = 2x afgeronde 5 of 1x afgeronde 4



Loopbaan Ontwikkeling en –Begeleiding (LOB)

• LOB-lessen met Qompas: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 

• Ouders kunnen thuis meekijken en maken ouderopdrachten.

• Persoonlijk online loopbaandossier. 



Loopbaan Ontwikkeling en –Begeleiding (LOB)

• Vakvoorlichting

• Techniekdag (begin maart)

• Het Gooi on Stage (Doedag 8 en/of 15 april)



Informatie zoeken: actuele info. over vakken, profielen, beroepen & studies



Op de mavo word je opgeleid voor mbo of havo

• https://youtu.be/9XPVPdHTs-0

Op de mavo word je opgeleid voor mbo of havo

https://youtu.be/9XPVPdHTs-0


Uit welke profielen en vakken kun je kiezen? (zie bijlage)



Motieven bij keuze profiel en vakkenpakket

• Waar liggen je kwaliteiten?

• Waar liggen je interesses: profiel, vervolgstudie, beroep?

• Wat is haalbaar? Uiteindelijk wil je ook een diploma halen.

• Overstap 4 havo?

• Goed om te weten: 

Met de keuze van een profiel ben je aan het voorsorteren. 

Handel daarom zo zorgvuldig mogelijk. 

Maar: bijna alle mbo-opleidingen zijn nog mogelijk!



Qompas > informatie zoeken > spelen met vakken

Profielkeuze invullen in het keuzeformulier onderaan homepage Qompas



Profielkeuzetraject leerjaar 2

• 11 januari: docenten zetten hun vakadviezen in Magister (zie bijlage).

• 2 maart: sluiting opgave profielkeuze leerlingen in Qompas.

• 9 maart: profielkeuzevergadering klas 2;

• 16 maart: evt. profielkeuze aanpassen n.a.v. advies profielkeuzevergadering.

• In de week van 22-26 maart: driehoeksgesprekken 

ouder – leerling – coach -> handtekening onder profielkeuzeformulier.

• 30 maart: laatste kans om profielkeuze aan te passen n.a.v. driehoeksgesprekken.



Overstap mavo 4 > havo 4

• Verstandig?

• Haalbaar?

• Profielen



Is havo 4 verstandig?

• Havodiploma → hbo

• Mbo niveau 4-diploma → hbo 

• Havoroute: 2 jaar

• Mbo-route: meestal 3 jaar

• Havo: theoretisch

• Mbo: meer praktisch



Is havo 4 haalbaar?

Toelatingseisen:

• Examen in 8 vakken: geen doorstroomeisen, met een diploma mag je 

doorstromen.

• Examen in 7 vakken: Minimaal 6,5 op eindlijst mavo 4 + verplicht inhaalprogramma 

in laatste schoolweek.

• Leerlingen van Vitusmavo die hieraan voldoen, worden altijd aangenomen op het 

Vituscollege. 



Profielen havo 4/5 Vituscollege (zie bijlage)

NT NG EM CM

Verplichte vakken Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Engels Engels Engels Engels

Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer

LO LO LO LO

CKV CKV CKV CKV

Levo Levo Levo Levo

Profielvakken Wiskunde B Wiskunde A of B Wiskunde A of B Frans of Duits

Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis

Profielkeuzevak Informatica of Natuurkunde of Frans, Duits, Frans, Duits,

1 uit (elk) blok Biologie Aardrijkskunde Aardrijkskunde of Tekenen 

Bedrijfseconomie

Economie of

Aardrijkskunde

Keuzevak Profiel(keuze)vak of Profiel(keuze)vak of Profiel(keuze)vak of Profiel(keuze)vak of

Spaans elementair of Spaans elementair of Spaans elementair of Spaans elementair of

Bewegen Sport en Bewegen Sport en Bewegen Sport en Bewegen Sport en 

Maatschappij Maatschappij Maatschappij Maatschappij



Profielen havo 4 Vituscollege (zie bijlage)

• Net als op de mavo verplichte vakken

• Vier profielen met bijbehorende profiel- en keuzevakken:

Natuur en techniek

Natuur en gezondheid

Economie en maatschappij

Cultuur en maatschappij

• Keuzevak



Welke vakken kun je kiezen?

• Startersvakken in havo 4: 

Spaans, informatica, bedrijfseconomie, bewegen, sport en maatschappij (bsm)

• Mavo-examen niet verplicht: 

geschiedenis, aardrijkskunde, economie, tekenen, biologie

• Mavo-examen wel verplicht:

Frans, Duits, natuurkunde (nask1), scheikunde (nask 2)

• In twee profielen is scheikunde een verplicht profielvak



Zijn er nog vragen?

Stel ze in de chat of stuur een e-mail naar 
lob@vitusmavo.nl

mailto:lob@vitusmavo.nl


Pauze/afsluiting

Overstap mavo/havo 2 > havo 3?

Na de pauze hierover meer informatie.

Bedankt voor uw aanwezigheid en nog een fijne avond!



12 januari 2021

Overstap 

mavo/havo 2 

> havo 3



Een eventuele overstap
Rapporteisen MH2 (op eindrapport): 

Voor alle vakken (exclusief LO, TN, MU) gemiddeld een 7,30

gebaseerd op de onafgeronde jaarcijfers (= jaarcijfer havo)

Maximaal één (1) getelde onvoldoende

Géén onvoldoende voor de vakken NE, EN en WI.

Overstapprogramma
Leerlingen volgen ‘havowiskunde’ en ‘havo-Frans’ in de derde en vierde periode 
tijdens Vitusuren

Leerlingen volgen natuurkunde op Vituscollege in de laatste periode

Leerlingen scoren gemiddeld net zo goed als leerlingen uit AH2:

Meeste lln. gaan over naar havo 4, enkele lln. niet. 



Verschillen Vitusmavo en Vituscollege

• Vituscollege is grotere school, ca.1200 leerlingen.

• Uitleg gaat sneller;

• Er wordt minder herhaald;

• Je moet meer leren voor een toets;

• Meer inzicht nodig;

• Cijfers zijn ca. 1 punt lager, dat zijn leerlingen 

niet gewend. 

Open Dag en Avond Vituscollege:

Informatieavond: do. 21 jan. 19.30 uur

Open dag: za. 23 jan. 10.00-13.00 uur



Andere opties dan Vituscollege?

• Willem de Zwijger

• Goois Lyceum

• Andere middelbare scholen



Zijn er nog vragen?

Stel ze in de chat of stuur een e-mail naar 
lob@vitusmavo.nl

mailto:lob@vitusmavo.nl


Bedankt voor uw 
aanwezigheid en 
nog een fijne avond!


