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Aanvullende informatie

Programma



Havo 5

MBO

Routes

HBO VWO
…..

…..



Havo 5

MBO

Routes

HBO VWO
…..

…..



MBO HBO
Nadruk op praktijk: hoe pak je iets aan Meer theorie, nadruk op ‘waarom?’

Studiestof wordt in kleine stukken Veel (vaak Engelse) studiestof in 

aangeboden, met veel herhaling hoger tempo 

Korte toetsen, waarin je moet aantonen Lange toetsen, waarin je moet 

dat je het weet aantonen dat je het begrijpt

Veel begeleiding, hulp bij het plannen Begeleiding, maar eigen initiatief is                  

van je studietaken erg belangrijk



Havo 3

HBO

Havo 4-5

HBO

MBO – niveau 4

Routes

Je kan met je overgangsbewijs van 3 naar 4 havo ook een 

MBO-opleiding gaan volgen





Havo 5

MBO

Routes

HBO VWO
…..

…..



➢ doorstromen naar VWO:   wiskunde en 2e vreemde taal (DU, FA of SP)

➢ VWO heeft 1 vak meer dus op havo 1 vak inhalen  (extra vak)

Overstap VWO



➢ profielen

➢ klassenverband wordt losgelaten       (mentor)

➢ tempo / zelfstandigheid / plannen

➢ weging toetsen

➢ repetitie / SO / SE

verschillen klas 3 - klas 4



profielen

Cultuur en Maatschappij (CM) Natuur en Gezondheid (NG)

Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Techniek (NT)





NL&T (natuur, leven en technologie)



NL&T (natuur, leven en technologie)

schoolexamencijfer

Voorbeelden

➢ Forensische technieken (vingerafdruk, DNA, eigenschappen bloed, ..)

➢ Rijden (z)onder invloed (effect alcohol op lichaam/gedrag)

➢ Sportprestaties (metingen, spieren, voeding)

alleen in profielen

NG en NT

NL&T  24 plaatsen per groep



BSM (bewegen, sport & maatschappij)

bewegen 

en 

gezondheid

bewegen 

en 

regelen

bewegen 

en 

samenleving

schoolexamencijfer BSM  28 plaatsen per groep

veel LO-lessen

theorie-uren

selectie

coachen

samenwerken

stage

De docent-LO wordt om advies gevraagd.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GEwUnAqRV9xQnM&tbnid=E9Dnxe36GZABfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vinkhuizen.nl%2Frondom%2Fin-de-wijk%2Fsportberichten%2Fsporter-van-de-maand&ei=yUOLUrf_OJOk0AWb7IDQAQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNEpd4URsOh6B88uoAXdKsSYuBsWJg&ust=1384944953114972


VECON business school
Praktische invulling bedrijfseconomie (BEC)                                            
certificaat

* Verkopen op het open huis. De opbrengst is voor het goede doel van 
Groevenbeek

* Gastlessen van ondernemers: de praktijk wordt zo in de lessen gehaald. 
* Bedrijfsbezoeken in de regio. 
* Organiseren van een evenement
* Pitchen
* Praktische opdracht: ‘De ondernemer en zijn bedrijf ‘
* Heb ik ondernemerskwaliteiten
* Reflectieverslag



Wiskunde A of B?

Voor leerlingen uit klas 3 HAVO. 



profielen

Cultuur en Maatschappij (CM) Natuur en Gezondheid (NG)

Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Techniek (NT)









Cultuur & Maatschappij (CM)

https://www.youtube.com/watch?v=jFR6nGRx-SA




Economie & Maatschappij (EM)

https://youtu.be/4TYOPUuxCJ8




Natuur & Gezondheid (NG)

https://youtu.be/mAorQBPY8K0




Natuur & Techniek (NT)

https://youtu.be/FkvvUiiV_I4


Capaciteiten

test Aob Compaz

rapportcijfers

eigen inschatting

En dan nu kiezen…..



Capaciteiten

test Aob Compaz

rapportcijfers

eigen inschatting

Wensen/Interesse

Interessevragenlijst , Studie Interesse wijzer, 

profielstroomwijzer

En dan nu kiezen…..



Capaciteiten
test Aob Compaz

rapportcijfers

eigen inschatting

Wensen/Interesse
Interessevragenlijst, Studie Interesse wijzer, 
profielstroomwijzer

Eisen vervolgopleiding
profiel, gewenste vakken

numerus fixus, extra test, extra ….

En dan nu kiezen…..



Decanaat Groevenbeek



Hulpmiddelen



Hulpmiddelen









Kiezen

Aanvullende informatie

➢ CM zonder wi. of ec.  Beperkt het aantal hbo-opleidingen

➢ NT kiezen                 ERG goed zijn in exacte vakken (Na, Sk, Wi)

➢ Extra vak kan maar wordt niet ingeroosterd    (niet: BSM, NLT, DA)



Kiezen

Aanvullende informatie

➢ Van profiel of een vak wisselen is in 4 havo vaak niet mogelijk

➢ examen:      1 vijf  voor Nederlands, Engels, wiskunde



www.studiekeuze123.nl

www.qompas.nl

www.kiesjestudie.nl

www.hbostart.nl 

www.tkmst.nl

Websites



Bedankt voor uw aandacht



vragen…..


