Drempelloos van mavo/tl naar havo?
Doet uw kind eindexamen mavo/tl in of na 2019? Dan kan hij of zij na het behalen van het diploma
‘drempelloos’ overstappen naar 4 havo.
Vanaf 2019 is de belangrijkste voorwaarde dat uw kind op de mavo in een extra (8e) vak eindexamen
doet en dat het vakkenpakket aansluit bij het profiel waarmee uw kind start in 4 havo. Daarnaast
volgt uw kind in mavo-4 verplicht een overstapprogramma voor Nederlands en wiskunde.
In hoeverre komen mavo- en havo-profielen overeen? Welke profielvakken zijn verplicht in de havo?
Hieronder vindt u een overzicht waarbij alvast rekening is gehouden met een ‘8e vak’ in mavo-4.
We hebben het op het Farel College over een ‘8e vak’ omdat het vak maatschappijleer meetelt als
verplicht eindexamenvak.
Let op! Het kiezen van een extra vak is niet vanzelfsprekend. De rapportvergadering heeft hierin het
laatste woord.

Verplichte vakken voor alle profielen, zowel op mavo/tl als havo:
Nederlands, Engels en maatschappijleer.
MAVO/TL
Techniek
Verplicht:
wiskunde
nask1 (natuurkunde)

HAVO
Natuur & Techniek*
Verplicht:
wiskunde B*
natuurkunde
scheikunde

+ 3 andere vakken die ook in M3 zijn gevolgd

Eén van de volgende vakken:
biologie
natuur, leven & technologie (NLT)
informatica
+ 1 vrij examenvak
Natuur & Gezondheid
Verplicht:
biologie
scheikunde
wiskunde A*

Eén van de volgende vakken:
natuurkunde
natuur, leven & technologie (NLT)
aardrijkskunde
+ 1 vrij examenvak
*NB: bij overstap naar de havo is en blijft het NT-profiel maatwerk. Voor het volgen van wiskunde B
is vooraf toestemming van afdelingsleiders mavo/tl en havo bovenbouw nodig. In praktijk gaan de
meeste leerlingen die voor Techniek kiezen in de havo verder met een NG-profiel.
Advies: match de pakketkeuze met verplichte vakken van beide profielen. Kies evt. aardrijkskunde

MAVO/TL
Economie
Verplicht:
economie
Eén van de volgende vakken:
wiskunde, Frans, Duits

HAVO
Economie & Maatschappij
Verplicht:
economie
wiskunde A*
geschiedenis

+ 3 andere vakken die ook in M3 zijn gevolgd

Eén van de volgende vakken:
Frans, Duits, aardrijkskunde, bedrijfseconomie
+ 1 vrij examenvak
Opmerking: heeft uw kind geen wiskunde in het mavo-pakket?
Dan kan in de havo alleen gekozen worden voor het profiel Cultuur & Maatschappij**

MAVO/TL
Zorg & Welzijn
Verplichte vakken:
biologie
Eén van de volgende vakken:
wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis

HAVO
Natuur & Gezondheid
Verplicht:
biologie
scheikunde
wiskunde A*

Eén van de volgende vakken:
+ 3 andere vakken die ook in M3 zijn gevolgd
natuurkunde
natuur, leven & technologie (NLT)
aardrijkskunde
+ 1 vrij examenvak
Opmerking: heeft uw kind geen wiskunde in het mavo-pakket?
Dan kan in de havo alleen gekozen worden voor het profiel Cultuur & Maatschappij**

MAVO/TL
Landbouw (Groen)
Verplicht:
wiskunde

Eén van de volgende vakken:
nask1 (natuurkunde), biologie

HAVO
Natuur & Gezondheid
Verplicht:
Biologie
scheikunde
wiskunde A*

Eén van de volgende vakken:
natuurkunde
natuur, leven & technologie (NLT)
+ 3 andere vakken die ook in M3 zijn gevolgd
aardrijkskunde
+ 1 vrij examenvak
*Zie Techniek voor informatie over havo-profiel Natuur & Techniek

**GEEN EINDEXAMEN WISKUNDE GEDAAN OP DE MAVO?
In dat geval is het alleen mogelijk om door te stromen naar havo-4 met het profiel
Cultuur & Maatschappij.
Verplicht profielvak: geschiedenis
Dit wordt aangevuld met drie andere verplichte profielvakken:
1. Frans OF Duits
2. aardrijkskunde OF economie
3. KUBV (tekenen in mavo) OF Frans OF Duits.
+ 1 vrij examenvak

DISCLAIMER:
Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de decanen in samenspraak met
de afdelingsleiders mavo/tl en bovenbouw havo. Het Farel College is afhankelijk van besluitvorming
binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het kabinet. Wijzigingen
voorbehouden.
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