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Inleiding

Beste 3 Havo-leerling,
De komende tijd vormt een belangrijke periode in je voortgezet onderwijs carrière en in je verdere
toekomst. Je moet gaan kiezen welk profiel je in de bovenbouw van de Havo wilt gaan volgen. En
dat is geen gemakkelijke keuze!
Er valt namelijk heel wat te kiezen. Niet alleen het profiel moet gekozen worden, maar ook je
profielkeuzevakken en je keuze examenvak. De keuze die je uiteindelijk zult maken, zal in een
bepaald opzicht al bepalen welke studierichting/sector je na de Havo, als je je diploma behaald
hebt, op zal gaan.
In dit boekje vind je informatie die van belang is bij het maken van je definitieve profielkeuze. Het
betreft informatie over de Tweede Fase in het algemeen, over de profielsamenstellingen en hoe
het Fioretticollege hier vorm aan geeft.
Bovendien informeren de verschillende vakgroepen je over wat hun profielvak inhoudt in de
Tweede Fase. Waarom moet je juist dat vak kiezen en wat kun je er allemaal van verwachten? Je
kunt het lezen in dit boekje.
Drie handige tips die ik je nog mee wil geven zijn:
1. Let op de mogelijkheden van het vak voor jouw (studie)toekomst.
2. Vind je de stof van het vak leuk en interessant?
3. Voor welke studies is het vak handig of zelfs verplicht.
Ik hoop dat dit boekje je verder kan helpen bij het maken van een goede profielkeuze die
helemaal bij jou past.
Vriendelijke groeten,
J. Botman
Decaan Havo
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1.

Informatie over de Tweede Fase: algemene begrippen

1.1

De Tweede Fase
De ‘Tweede Fase’ is sinds 1999 de naam voor het examenprogramma Havo en Vwo. De
Tweede Fase gaat in klas 4 van start.

1.2

Profielen
In de derde klas moet iedere leerling een profiel kiezen. In totaal zijn er vier profielen. Er
zijn twee profielen binnen 2 stromen, namelijk:
Maatschappijstroom:

Cultuur & Maatschappij (CM)
Economie & Maatschappij (EM)

Natuurstroom:

Natuur & Gezondheid (NG)
Natuur & Techniek (NT)

Voor elk profiel geldt dat een aantal vakken verplicht is en dat (afhankelijk van het profiel)
een aantal vakken gekozen kan worden uit het profielgebonden aanbod.
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2.

Profielsamenstelling: een algemeen overzicht

2.1

Het Gemeenschappelijk deel
Een aantal vakken is verplicht voor alle leerlingen. Dit zijn de vakken die alle leerlingen
gemeenschappelijk krijgen. Voor de Havo zijn dit de volgende vakken:






Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

Naast deze vakken wordt ook het profielwerkstuk, dat in 5 Havo gemaakt wordt, tot het
gemeenschappelijk deel gerekend. Het profielwerkstuk is een uitgebreide
onderzoeksopdracht die profiel gerelateerd dient te zijn.
2.2

De profielvakken
Iedere leerling moet een profiel kiezen. Binnen elk profiel zijn er profielvakken die de
leerling zal moeten volgen. Welke vakken dit precies zijn hangt sterk van het profiel af.

2.3

De profielkeuzevakken
Profielkeuzevakken zijn vakken die gerelateerd zijn aan het profiel. De leerling kan uit
verschillende vakken die worden aangeboden kiezen. Waaruit de leerling kan kiezen is
echter ook weer profielafhankelijk.

2.4

Het keuze examenvak
Naast het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en de profielkeuzevakken kiezen de
leerlingen ook een keuze examenvak. Het aanbod verschilt per profiel. Met het keuze
examenvak kan het profiel verbreed of verdiept worden.

2.5 Eindexamen
In de volgende vakken kun je eindexamen in doen: Nederlands, Engels, Duits, Frans,
aardrijkskunde, biologie, BSM (alleen schoolexamen), economie, geschiedenis, informatica
(alleen schoolexamen), kunstvak beeldend, kunstvak muziek, maatschappijwetenschappen,
bedrijfseconomie natuurkunde, NLT (alleen schoolexamen), scheikunde en wiskunde. Het
vak maatschappijleer wordt in 4 havo gegeven en afgerond. Het vak lichamelijke opvoeding
wordt halverwege het eindexamenjaar afgerond. Het behaalde cijfer voor maatschappijleer
maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van
het vak maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk. Voor één van de volgende vakken,
Nederlands, Engels en wiskunde, mag maar één vijf als eindcijfer worden behaald, de
andere twee vakken moeten voldoendes zijn. Dit wordt de kernvakkenregeling genoemd.
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3.

De inrichting van de Tweede Fase op het Fioretticollege
In dit hoofdstuk vind je een beschrijving van hoe het Fioretticollege vorm geeft aan de vier
profielen. Aan deze beschrijving is een bijlage1 verbonden waarin de
profielkeuzeformulieren te vinden zijn.

3.1

De vakken in het gemeenschappelijk deel
In het gemeenschappelijk deel bevinden zich de vakken die door alle Havo leerlingen
gevolgd zullen worden, ongeacht het profiel dat gekozen wordt.
Naast deze vakken behoren het profielwerkstuk en de LOB-uren tot het gemeenschappelijk
deel.

3.2

De profielvakken

3.3

CM

EM

NG

NT

Frans óf Duits

Wiskunde A of B

Wiskunde A of B

Wiskunde B

Geschiedenis

Economie

Biologie

Natuurkunde

Geschiedenis

Scheikunde

Scheikunde

De profielkeuzevakken
Binnen de profielen moeten de leerlingen ook weer een keuze maken uit het aanbod van de
profielkeuzevakken. Voor de profielen EM, NG en NT betekent dat een keuze uit twee
vakken en voor het profiel CM betekent dat een dubbele keuze nl. een keuze uit de twee
profielkeuzevakken 1 èn een keuze uit de profielkeuzevakken 2.

CM

EM

Profielkeuzevak 1

Profielkeuzevak

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Maatschappijwetenschappen

Bedrijfseconomie

Profielkeuzevak 2
Kunstvak: Beeldende vorming
Kunstvak: Muziek
Frans
Duits

1

NG

NT

Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

Aardrijkskunde

Biologie

NL&T

NL&T

Bijlage 1: profielkeuzeformulieren CM, EM, NG en NT zie blz 30 e.v.
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3.4

De keuze examenvakken
Ten slotte moeten de leerlingen ook nog een vak kiezen dat een keuzevak wordt genoemd.
Het keuze examenvak maakt een verdere verdieping van het profiel mogelijk.

CM

EM

NG

NT

Economie

Frans

Informatica

Informatica

Kunstvak:
Beeldend

Duits

NL&T

NL&T

Kunstvak:
Muziek

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Wiskunde A

Kunstvak:
Beeldend

Duits

Duits

Maatschappijwetenschappen

Kunstvak:
Muziek

BSM

Aardrijkskunde

Maatschappijwetenschappen

Aardrijkskunde

Biologie

BSM
Aardrijkskunde

3.5

Beperkingen bij het kiezen
 Het is niet toegestaan om zowel NL&T als BSM te kiezen.
 Het is niet toegestaan om zowel Kunstvak Muziek als Kunstvak Beeldend te
kiezen.
 Bij keuzecombinaties die te weinig voorkomen zal aan de leerlingen worden
gevraagd een andere keuze te maken.
 Als een vak door minder dan 10 leerlingen wordt gekozen zullen deze
leerlingen worden gevraagd een andere keuze te maken.

3.6

Aandachtspunten voor doorstromen van 5 havo naar 5 vwo
Let op!
 Vwo kent een vak meer dan havo omdat in het gemeenschappelijk deel van het vwoprogramma ook nog Duits of Frans zit.
 Het vwo kent de vakken NL&T en BSM niet
Handig!
 Kies als keuze-examenvak Frans of Duits, dan hoef je dat niet in te halen
 Kies het extra keuze-examenvak Kunstvak Beeldend dan hoef je op het vwo geen
extra vak meer bij te kiezen en heb je dus ook geen inhaalwerk. Voor EM-leerlingen
is deze mogelijkheid er helaas niet want voor de EM-leerling is het Kunstvak
Beeldend alleen als extra keuzevak mogelijk als het eerste keuzevak Kunstvak
Muziek is en dat zou bij een vwo-wens Frans of Duits zijn.
Onhandig!
 Kiezen van het vak NL&T want dat kennen ze niet op het vwo, bij doorstromen moet
je dan een ander vak daarvoor in de plaats nemen = extra inhaalwerk.
 Kiezen van het vak BSM want dat kennen ze ook niet op het vwo
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3.7

20-80-learning: International Business College (IBC) als bijzondere
keuzemogelijkheid.
In augustus 2019 starten we in 4 havo wederom met een klas leerlingen die 4 dagen per
week regulier les krijgen en 1 dag bezig zijn met een eigen onderneming en alles wat daar
bij komt kijken. Denk aan het maken van een ondernemingsplan, het openen van een
zakelijke bankrekening, het opzetten van een administratie en het maken van
marketingplan. Ook zullen er workshops worden gegeven in communiceren en presenteren,
zal er aandacht worden besteed aan zakelijk Engels, aan bedrijfsetiquette (hoe moet je je
gedragen in de zakenwereld) en aan het bouwen van een website. Er zullen contacten
gelegd worden met bedrijven in de streek en er zullen zo nu en dan korte stages bij
bedrijven plaatsvinden.
Leerlingen die in deze speciale klas terecht willen komen zullen het profiel EM moeten
kiezen met Wiskunde A als wiskundevak, Bedrijfseconomie als profielkeuzevak en
Informatica dan wel Duits als keuze-examenvak en zij zullen voor een plekje moeten
solliciteren.
Leerlingen die worden toegelaten zullen het examenprogramma in de 4 reguliere lesdagen
moeten doen wat betekent dat er voor sommige vakken een uur minder les zal zijn en dat
er meer huiswerk zal moeten worden gedaan.

Informatie over de profielvakken
Op de volgende bladzijden vind je de informatie over de vakken die profielvakken,
profielkeuzevakken en/of keuze examenvakken zijn. Deze lijst is alfabetisch geordend.
Iedere sectie geeft informatie over de inhoud van het eigen vak zodat je een beeld krijgt
over wat je van dat vak kunt verwachten.
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Vak: Aardrijkskunde
1. Een indruk van de kennis en de kunde die je nodig hebt om dit vak in 4 havo te
volgen:
 Logisch kunnen denken.
 Belangrijke gegevens uit stukken tekst, bronnen, grafieken of kaarten kunnen
halen.
 Ruimtelijk en geografisch kunnen denken.
 Werken met kaarten leuk vinden.
 Interesse hebben in de wereld om je heen en hoe die in elkaar zit.
 Je horizon breder willen maken dan je eigen woonplaats.
2. Een indruk van de onderwerpen en vaardigheden die in 4 havo bij dit vak aan bod
zullen komen:
sociale geografie:
–
–
–
–

waar wonen mensen?
welke culturen hebben ze?
hoe ontwikkelen landen zich?
waarom nemen steeds meer mensen in ontwikkelingslanden westerse
gewoonten over?
– hoe komt het dat er zoveel producten uit Azië bij ons in de winkels liggen?

fysische geografie:
– hoe komt het dat er zoveel verschillende
klimaatgebieden op aarde zijn?
– welke landschappen vind je in die
klimaatgebieden?
– hoe ontstaan gebergten?
– en wat hebben aardbevingen en vulkanisme
daarmee te maken?
– hoe kun je je tegen natuurrampen beschermen?
Indonesië:
– wat kun je er als toerist allemaal beleven?
– wat zijn de verschillen tussen de Indonesische
eilanden?
– hoe beïnvloeden economische en culturele
veranderingen in de wereld het dagelijks leven van
de Indonesiërs?
– met welke milieuproblemen heeft het land te maken?
– waarom vinden er in Indonesië zoveel natuurrampen
plaats?
eigen leefomgeving:
– hoe houden we in Nederland droge voeten met al dat water om ons heen?
– welke mooie en vervelende dingen gebeuren er in onze grote steden?
– ook leer je hoe je onderzoek kunt doen met gegevens die je zelf verzamelt
(veldwerk).

3. Waarom is aardrijkskunde belangrijk?
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nuttig voor iedere burger: als toerist, als kiezer bij de verkiezingen, als betrokkene
bij een bestemmingsplan, als ondernemer die een plek voor zijn/haar bedrijf zoekt, etc.
kennis van de wereld is nuttig voor internationale contacten tijdens je studie en je latere carrière.
het vak helpt je met het leren van overzichtelijk denken, dat is belangrijk voor management en
beleid.

4. Gouden tips van bovenbouwleerlingen:
 maak samenvattingen
 maak alle opgaven
 oefen vaak met de atlas zodat je dit kunt op SE en CE
 PO maken is erg leuk, maar begin op tijd!
5. Heb je nog vragen?
5. Heb je nog vragen?
Kom eens langs in lokaal 212, 213 of 214 en stel je vraag aan één van de
aardrijkskunde docenten.
Dhr. Duivenvoorde
Dhr. Van Hinsbergen
Dhr. Meijer
Mw. Neeleman
Dhr. Noort

Aardrijkskunde – dat hakt erin!!
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4.2 Bedrijfseconomie (officieel: Bedrijfseconomie, ondernemerschap en
financiële zelfredzaamheid)
1.

Wanneer moet je Bedrijfseconomie kiezen?
Als je:
... logisch kunt denken
... de belangrijke gegevens uit een stuk tekst kunt halen.
... omgaan met cijfertjes leuk vindt.
... puzzelen leuk vindt.
... geen hekel hebt aan rekenen (het gaat om rekenvaardigheden als vermenigvuldigen,
delen, met procenten rekenen e.d., dus niet om echte wiskundekennis).
... interesse hebt voor hoe organisaties (bedrijven) in elkaar steken.

2.

Een indruk van de onderwerpen en vaardigheden die in 4 havo/ 4 VWO bij dit
vak aan bod zullen komen.








3.

Gouden tips van huidige leerlingen uit 4 havo/ 5VWO:




4.

Marketing
Wat kun je doen om de verkoop te stimuleren, wanneer introduceer je een nieuw
product, wat is beter een hoge prijs of een lage prijs, via welke verkoopkanalen kan
het product het beste worden verkocht enz.
Financiering
op welke manieren kun je aan geld komen en wat is de beste/goedkoopste manier.
Bij deze beslissingen worden berekeningen gemaakt.
Prijsbepaling
Hoe kun je het beste een verkoopprijs vaststellen? Verschillende manieren worden
doorberekend en vergeleken.
Kosten
Met welke kosten heb je als onderneming te maken en hoe bereken je die kosten
door in de verkoopprijs?
Break-even-analyse
Hoeveel moet je minimaal verkopen om quitte te spelen?
Ondernemingsvormen
Waarom kies je voor een firma of voor een BV of NV?
Informatievoorziening
Waarom een jaarverslag en wat staat daarin en wat je kan er aan aflezen?

Houd de studiewijzer goed bij!
Maak alle opgaven.
Maak een samenvatting van elk hoofdstuk.

Waarom moet je Bedrijfseconomie kiezen?
Omdat je bij veel HBO- en WO-studies te maken krijgt met bedrijfsprocessen en zeker in je
beroep, welk beroep je ook kiest!
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4.3 Biologie

Wat kan je er mee?

Veel!

1. Bij welke beroepen gebruik je biologie?
Het zijn er teveel om op te noemen maar je kunt denken aan bijvoorbeeld:
Verpleging, verloskundige, voorlichting, mondhygiëniste, psychiatrie, analisten, CSI-lab,
radiologisch laborant, medisch secretaresse, fysiotherapeut, natuurbeschermers,
dierverzorgers, pedagogen, sporttrainers, instrumentmaker, medisch technoloog.
2. Waar kom je biologie nog meer tegen?
Bij andere opleidingen is het een voordeel om biologie te hebben gedaan, als je vakken krijgt
die gaan over het functioneren van het menselijk lichaam, zoals hersenen, bv. hoe kinderen
leren, met elkaar omgaan, sociaal gedrag.
In je eigen leven, als je zelf ziek wordt, kinderen wil krijgen of juist niet (voortplanting,
voorbehoedsmiddelen), prenatale diagnostiek,
erfelijke aandoeningen, voeding, je eigen leefmilieu.
3. Hoeveel uren heb je biologie?
4 HAVO : 4 lesuren per week
5 HAVO: 3 lesuren per week
4. PTA
Je hebt proefwerken over 1 of meerdere hfst. Het schooljaar wordt afgesloten met een
schriftelijke tentamen over het hele boek. Daarnaast zijn er ook praktische opdrachten. Bij de
praktische opdrachten wordt een practicum van school verder uitgewerkt, of wordt er
zelfstandig onderzoek gedaan aan een eigen gekozen onderwerp. Alle cijfers die je haalt tellen
mee voor je eindexamen.
5. Onderwerpen die aan de orde komen in de bovenbouw :
Mensen en de natuur, de cel, DNA, erfelijkheid, seksualiteit en voortplanting, gedrag,
zintuigen, zenuwstelsel en hormonen, energie (fotosynthese /dissimilatie, met wel wat
scheikunde), het menselijk lichaam in actie en rust, ademhaling, bloed, spieren, de mens als
consument, vertering voedsel, de lever, nieren, gezondheid, evolutie, biodiversiteit, natuurlijke
ecosystemen.
Wil je eens naar de examenstof kijken ga dan naar:

www.bioplek.org

op deze site staat alles wat je moet weten voor het eindexamen!
- 12 -

Biologie in de vierde klas is niet te vergelijken met biologie in de tweede klas.
Het is leuker, interessanter, gaat dieper overal op in en eigenlijk kun je niet zonder !!!

- 13 -

4.4 BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij)
Gym als examenvak
1.

Waarom zou je het vak BSM kiezen?

a) Als je het sporten en bewegen en het organiseren voor anderen interessant vindt, heeft
BSM je veel te bieden. BSM biedt naast een theoriedeel een zeer groot deel aan het leren van
praktische vaardigheden aan. Met deze praktische vaardigheden bedoelen we zowel het
verbeteren van je eigen vaardigheid bij diverse sporten als het leren hoe je anderen kan laten
bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Het leren lesgeven aan groepen (eigen klasgenoten
en bij verenigingen), het leren juist te “scheidsrechteren” bij diverse sporten, het leren
organiseren van sporttoernooien en/of sportdagen, enz.
b) BSM sluit goed aan bij diverse vervolgopleidingen als de ALO (om gymleraar te worden),
PABO (om leerkracht op de basisschool te worden) of paramedische studies zoals fysiotherapie
en voor geüniformeerde beroepen als politie, defensie en brandweer. Voor VWO-leerlingen
liggen de interesses wellicht meer op de wetenschappelijke studies, zoals
bewegingswetenschappen, gezondheids- en vrijetijdswetenschappen.
BSM draagt ook sterk bij tot de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.
2.

Wat gaan we doen?
Per periode van 9 weken staan er 2 tot 3 onderwerpen centraal variërend van spel tot
atletiek, zelfverdediging, turnen en bewegen en muziek. Het lesgeven, organiseren, een
cursus EHBSO en hartreanimatie, het maken en uitvoeren van een eigen
trainingsprogramma en het doen van onderzoek zijn aanvullende opdrachten.

3.

Hoeveel lessen BSM?
Het aantal lesuren BSM is zowel in 4 havo als in 5 havo 3 wekelijkse lesuren naast de
reguliere gymlessen. De uren zijn verdeeld in praktijkuren en theorie-uren.

4.

Het schoolexamen
Het vak BSM wordt afgesloten met een schoolexamen, het vak kent dus geen centraal
landelijk examen. Het schoolexamen bestaat uit een aantal toetsen, een groot aantal
praktische opdrachten en een aantal handelingsdelen (verplichte praktijklessen die je
gevolgd moet hebben om dit onderdeel af te sluiten of het organiseren van een sportdag
o.i.d.)
Voor elke toets of praktijkopdracht krijg je een cijfer. Al deze toetsen en voorbereidingen
van praktijkopdrachten worden verzameld in een portfolio. Een portfolio is een map waarin
de leerling zichzelf presenteert en al opdrachten in verzameld. In dit portfolio bevindt zich
een PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting)Dit is een lijst met een overzicht van alle
toetsen en opdrachten die de leerling voor het examen moet maken.

5.

Wat moet je kunnen om BSM te kiezen?
Een redelijke en brede bewegingsbekwaamheid moet voldoende zijn om het
examenprogramma BSM voldoende af te ronden. Je motivatie om niet alleen zelf te
sporten, maar juist voor anderen iets te organiseren is minstens zo belangrijk!!!
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4.5 DUITS
1.

Waar kun je Duits voor gebruiken?
Handel
Duitsland is onze grootste handelspartner. Het is dus heel handig als je de mensen in hun
eigen taal te woord kunt staan. Ook in Oost-Europa spreken de meeste mensen Duits.
Nederlanders zijn de belangrijkste buitenlandse investeerders in Duitsland. Het is moeilijk
aan personeel te komen met voldoende kennis van het Duits. Nederland zou jaarlijks voor 7
miljard euro meer kunnen exporteren als de beheersing van het Duits op niveau zou zijn!
Toerisme
De meeste toeristen in ons land zijn Duitsers. Bij een baan in het hotelmanagement of de
horeca is het een pré als je Duits spreekt.
Europa
Duits is in Europa de meest gesproken taal. Zo’n honderd miljoen mensen in
Europa hebben Duits als moedertaal. Ter vergelijking: Engels is in Europa de
moedertaal van zo’n 55 miljoen mensen, voor Frans geldt hetzelfde.
Vakantie
Duitsland is een geliefd vakantieland. En wat
dacht je van een skivakantie in Oostenrijk of
Zwitserland? Het kunnen spreken van Duits is
dan ook handig voor (vakantie)liefdes!
Internet
Duits is na Engels de tweede taal op internet.
Cultuur en geschiedenis
Daarvan heeft Duitsland nogal wat: Bach,
Beethoven, Brahms, Goethe, Schiller, Kant,
Nietsche, Schopenhauer, Einstein, enz. enz.
Of zoals iemand ooit zei: “Taal is niet alleen
een communicatiemiddel. Het is ook de schatkamer van wat is gezegd en
gedacht.”

2.

Wat kun je verwachten als je Duits kiest?
Alle vaardigheden komen aan bod: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De meeste
grammatica heb je in de tweede en derde klas al gehad. Je gaat het nu meer toepassen. Je
gaat je verdiepen in de Duitse literatuur en cultuur. Je leest in de vierde en vijfde klas in
totaal 5 Duitse boeken.
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4.6 Economie
Economie in de bovenbouw

 'Eurocrisis nog niet voorbij' BERLIJN - De Europese schuldencrisis is nog niet voorbij. Dat zegt scheidend
president Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank in een vraaggesprek met de Duitse krant Bild
am Sonntag, dat zondag verschijnt.
 AMSTERDAM - Het kabinet hoopt nog dit jaar een wetsvoorstel in te dienen om van het structurele
begrotingstekort af te komen.


AMSTERDAM - De zorgpremie stijgt volgend jaar met gemiddeld ongeveer dertig euro naar 1284 euro,
voorspelt verzekeringssite.nl.

 PARIJS - De Franse regering voorziet voor volgend jaar een economische groei van 1 procent, tegen een
eerdere verwachting van 1,75 procent.
 AMSTERDAM - Van alle winkels doen modezaken, na speelgoedwinkels, het op dit moment het slechtst. Dat
meldt de NOS op basis van cijfers van brancheorganisatie CBW-Mitex en marktonderzoeker GfK. De omzet
in de kledingverkoop daalt tot nu toe dit jaar met 6 procent en er wordt ook melding gemaakt van het
aantal winkelsluitingen dat stijgt.
Economische artikelen uit: www.Nu .nl van 29 oktober 2011)

En zo kunnen we nog wel even doorgaan: ECONOMIE is elke dag en
overal!
Vraag jij je af:







waarom het zo erg is als de beurskoersen kelderen
wat de Amerikaanse hypotheekcrisis met onze portemonnee te maken heeft
waarom we in Nederland tot 52% van ons inkomen aan de belastingdienst af moeten dragen
waarom de overheid jaarlijks zo’n 8 miljard moet betalen aan rentelasten over de staatsschuld
hoe het kan dat bijna 75% van ons nationaal inkomen verdiend wordt met diensten
waarom Nederland 3 maal zoveel bijdraagt aan de Europese Unie als Frankrijk, Denemarken en
Oostenrijk

Dan ben je wel heel erg geschikt voor het vak economie!!
Vraag jij je dat niet dagelijks af, maar ben je er wel benieuwd naar, dan is economie ook zeker een vak
voor jou!
DOEL van het vak:
“Het doel van het vak economie is het
ontwikkelen van een economische kijk op
maatschappelijke verschijnselen.”
HUH? Ja, nou ja, het gaat dus onder
andere over de volgende onderwerpen

onderwerpen op een rij:
arbeidsmarkt, betalingsbalans,
wisselkoersen, inkomensvorming,
inkomensverdeling, markt,
overheid en sociale orde, sociale
zekerheid, internationale
arbeidsverdeling, consumeren en

Wat moet je (gaan) kunnen?





logisch denken
rekenen
goed omgaan met
economische bronnen
door de ‘economische bril’
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welvaart, produceren en welvaart,
goederenmarkten

kijken

4.7 Frans
1.

Wat kun je verwachten van het vak Frans in klas 4 en 5?

De meeste grammatica heb je in de onderbouw al gehad. Je gaat de taal nu meer toepassen.
Je traint je in lezen, schrijven, luisteren en spreken van het Frans op B1 niveau van het Europees
Referentiekader. Er is ook aandacht voor de Franse actualiteiten, film, muziek en cultuur.
In de vierde en vijfde klas lees je in totaal 3 Franse boeken.
Na je eindexamen kun je communiceren in het Frans met Franstalige mensen en heb je
algemene kennis van de Franse cultuur.

2.

Waarom Frans kiezen?

Handel
Het is niet alleen een heel mooie taal, maar het is ook een logische keuze als je verder wilt komen
in onze (internationale) handelssector en de economische sector. De belangrijkste handelspartners van Nederland zijn voornamelijk Europees. Een Fransman is sneller over te halen tot een
samenwerking als je de taal en de cultuur kent.
Toerisme
Frans heb je ook nodig binnen de toeristische sector. Er komen steeds meer Franse toeristen naar
het noorden. Denk aan de drukte elk jaar bij de Keukenhof!
Horeca
Wist je dat Frans in de horeca de meest gebruikte taal is na Nederlands.
Officiële voertaal
Frans is één van de twee officiële talen van de diplomatieke dienst en het internationale recht.
Het Burgerlijk Wetboek is afgeleid van de Franse wetboek en als jurist, rechter of advocaat, maar
ook als verzekeraar kan Frans je van pas komen.
De werktalen bij het internationale strafhof in Den Haag en van de Verenigde Naties zijn Engels
en Frans. Verder is Frans de belangrijkste voertaal bij ministeries en werkgroepen van de
Europese Gemeenschap.
Internationale samenwerking en ontwikkeling
In veel landen wordt naast de nationale taal vooral Frans gesproken. Veel import komt uit ZuidEuropese en Afrikaanse landen. Daarvoor moet iemand naar die landen om te onderhandelen
over prijzen en voorwaarden voor bijvoorbeeld fruit uit Marokko, katoen uit Mali, Burkina Faso,
Benin of Senegal, koffie uit Ivoorkust en Congo en chocolade uit Kameroen en Ivoorkust.
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Studie en stage
Frans biedt veel mogelijkheden voor uitwisselingen en stages en vervolgstudies.
Beroepen
Beroepen waarin je met Frans goed terecht kunt zijn bijvoorbeeld: hotelmanager, internationale
salesfuncties, leraar, vertaler, internationale communicatie en pr-functies, internationale
marketingfuncties, jurist... etc, etc.

Kortom, Frans is voor Nederlanders in veel opzichten een belangrijke taal. Wie het Frans redelijk
beheerst, heeft
 meer kansen op de arbeidsmarkt.
 meer mogelijkheden bij stages, uitwisselingen en verdere studie
 meer plezier in de vrije tijd: op vakantie, bij het maken van vrienden, bij tv-kijken, lezen enz.
Heb je nog vragen over waarom Frans kiezen of Frans in de bovenbouw?
Kijk op www.Fransvanzelfsprekend.nl of stel je vraag aan Mw. Levenbach en/of Mw. Hoek

4.8 Geschiedenis
1.

Waarom geschiedenis?
Niet om historicus te worden, maar om vat te krijgen op wat er in de wereld gebeurt, om
goede en slechte nieuwsvoorziening te kunnen onderscheiden, om zelf iets te kunnen
uitzoeken, om te onderkennen hoe het verleden op allerlei manieren invloed uitoefent op
het heden, om op te merken hoe het verleden gebruikt en misbruikt wordt.

2.

Kennis
Bij het vak geschiedenis staat de mens centraal. Hoe leefden de mensen van de prehistorie
tot de nieuwste tijd? Wat waren hun middelen van bestaan en hoe verdeelden zij de
macht? Uit welke groepen bestond de samenleving en hoe gingen deze groepen met elkaar
om? Op welke manier gaven zij vorm aan hun cultuur?
Aan de geschiedenis van de mens zijn 49 kenmerkende aspecten verbonden. Dit zijn
ontwikkelingen die typerend zijn voor een bepaalde periode. Je kunt de betekenis van deze
ontwikkelingen uitleggen en je kunt bij iedere ontwikkeling concrete voorbeelden geven.

3.

Vaardigheden
Van het verleden is alleen dat bekend waar bronnen van zijn bewaard. Je onderzoekt
verschillende soorten bronnen en beoordeelt de bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Je
verdiept je in de standplaatsgebondenheid van de makers van de bronnen en je bent je
bewust van je eigen vooroordelen. Je legt verbanden en met behulp van het beperkte
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bronnenmateriaal kun je een interpretatie geven van het verleden. Zo ontwikkel je
historisch bewustzijn en leer je dat je niet klakkeloos alles moet geloven.
4.

Beroepen
Is het je opgevallen hoeveel politici geschiedenis hebben gestudeerd? Het is een goede
voorbereiding om kamerlid of minister te worden. Veel diplomaten en beleidsmakers
hebben een historische opleiding. Journalisten, schrijvers en televisiemakers houden zich
ook met geschiedenis bezig. Historisch onderzoek vormt vaak de basis van hun werk. Veel
historici werken in musea of in archieven en sommigen geven ook nog les.

5.

Gouden tips
●
Lees de krant en blijf op de hoogte van het actuele nieuws. Door
de actualiteit te volgen zal je
nieuwsgierigheid naar het verleden
toenemen.
●
Lees historische romans en bekijk films over historische
onderwerpen. Je leert jezelf zo inleven in vroegere periodes. Blijf wel
altijd kritisch. Geeft het boek/de film een juist beeld van het verleden?
●
Maak samenvattingen en schema’s van de lesstof.
Gebruik ze
voor de
schoolexamens.

Een tekening van Albert Hahn
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4.9 Informatica
1.

Een indruk van de kennis en kunde die je nodig hebt om dit vak in 4 en 5 Havo te
volgen:
Enige affiniteit met computers. Werken in groepsverband. Zelfstandig werken aan een
opdracht. Naast veel praktisch werk ben je ook in staat om de benodigde theorie te
bestuderen. Het is van groot belang dat je dingen wilt weten. Informatica is een snel
veranderend vakgebied. Veel informatie moet je dus opzoeken op bijv. internet. Je moet
daarbij niet te snel tevreden zijn! Veel voorkennis m.b.t. computers is niet nodig. Interesse
is wel vereist!

2.

Een indruk van de onderwerpen en vaardigheden die in 4 en 5 Havo bij dit vak
aan bod zullen komen.
Het vak kent een vrij groot praktisch deel en ook een theoretisch gedeelte. In de theorie
komen de volgende onderdelen aan de orde: Informatiesystemen, computersystemen
(hardware), websites, binair rekenen, digitaliseren van informatie, besturingssystemen,
netwerken. Dit levert veel achtergrondkennis op waarmee je de werking van computers en
informatiesystemen beter begrijpt.
In het praktische gedeelte gaan we programmeren, ontwerpen van en werken met
databases, ontwerpen en bouwen van een dynamische website, een klein beetje sleutelen
aan een computer(netwerk) en als laatste werken we in groepsverband aan een project
(bijv. het bouwen van een website voor een bedrijf, het schrijven van een programma of
het ontwerpen van een database). Hierbij leer je projectmatig werken.

3.

Gouden tips van huidige leerlingen uit 4 en 5 Havo:
Goed bijblijven met huiswerk. Regelmatig werken. Jezelf veel vragen stellen. Niet alleen
vertrouwen op wat je al weet. Niet te snel tevreden zijn met opgedane kennis; er is altijd
meer informatie te vinden.
Hoewel het vak niet verplicht is voor het volgen van een vervolgopleiding op het gebied van
informatica geeft dit vak wel een enorme voorsprong voor een dergelijke vervolgopleiding.
Daarnaast zul je merken dat vele aspecten van dit vak ook op andere terreinen bijzonder
nuttig zijn. Denk daarbij aan de kennis van informatiesystemen, ervaring met het werken
met databases en niet te vergeten het werken in projectverband. Deze kennis en
vaardigheden zul je in tal van vakken en vervolgopleidingen goed kunnen gebruiken.
Kortom: Een leuk en uitdagend vak waar hard voor gewerkt moet worden!
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4.10 Kunst Beeldend.
Bij Kunst Beeldend leer je hoe je een creatief proces doorloopt. Door te oriënteren, door dingen te
onderzoeken, door een idee of proces uit te voeren en vervolgens het proces te evalueren en
weer opnieuw te starten maak je het hele proces mee. Hiermee leer je jezelf en de ideeën die je
hebt uitdrukken. Je gebruikt daarbij allerlei vaardigheden, zoals:
1. Kunstzinnig denken en handelen:
- Observeren en waarnemen: hoe ziet de wereld er uit? Hoe denk jij daarover? Hoe zie je er
zelf eruit, hoe denk je?
- Materialen en technieken gebruiken: welke teken- en handvaardigheidmaterialen zijn er?
Hoe moet je olieverfschilderen of houtbewerken? Welke digitale middelen kan je gebruiken
bij Kunst?
- Doorzetten: Lukt het je om een werkstuk af te krijgen, moet je overnieuw beginnen, gaat er
iets stuk of lukt het niet…?
- Kennis over kunst- en cultuurgeschiedenis: wat gebeurt er allemaal in de kunstwereld? Wat
is de functie van kunst en cultuur? Hoe dacht men hier in het verleden over? Hoe drukken
andere kunstenaars zich uit?
- Bespreken van en reflecteren op eigen werk en dat van anderen: hoe benoem je al die
aspecten die je ziet? Hoe geef je feedback op het werk van jezelf of een ander?
MAAR…wist je dat dit niet de enige vaardigheden zijn die je bij Kunst Beeldend nodig hebt?!
Kunst gaat ook over:
2.
-

creatief denken en handelen:
Out of the box-denken: het denken buiten de gebaande paden.
Nieuwe samenhangen zien.
Een ondernemende en onderzoekende houding aannemen.
Creatieve (denk)technieken gebruiken, zoals divergerend denken (allerlei opties
doornemen voordat je een beslissing neemt).
Verantwoorde risico’s durven nemen en fouten zien als leermogelijkheid

3.
-

Probleemoplossend denken en handelen
Problemen analyseren en benoemen.
Strategieën, patronen en modellen bedenken om de problemen op te lossen.
Logica hanteren.
Strategieën gebruiken.
Beslissingen beargumenteren.

4.
-

Sociale vaardigheden gebruiken
Samenwerken, hulp geven en hulp vragen.
Belangstelling tonen in anderen en inlevingsvermogen hebben.
Een open houding hebben naar andere meningen.
Omgaan met (culturele) verschillen.
Communiceren: spreken, luisteren, verwoorden.

5.
-

De (veranderende) wereld begrijpen
Cultureel erfgoed begrijpen en herkennen (In Lisse en omgeving).
De rol van creativiteit en onderzoek herkennen in verschillende beroepen.
Innovatie, wetenschap en techniek in het heden en de toekomst koppelen aan kunst.
Digitale presentatievaardigheden hanteren.
De rol van media in de maatschappij herkennen en ermee om leren gaan (mediawijsheid)
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Kortom: dit zijn vaardigheden en inzichten die je in jouw toekomst (en welk vakgebied dan ook)
goed kunt gebruiken! We verwelkomen je graag volgend jaar bij Kunst!

Wearable technology: mode waarin technologie is verwerkt. Er ontstaan nieuwe functies op basis
van computergestuurde of technische impulsen.
De Nederlandse ontwerper Bart Hess maakte de jurk in de videoclip voor Lady Gaga’s ‘Born this
way’.
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4.11 Kunstvak: Muziek
1.

Wat is het doel? Waar leidt dit vak voor op?
Iedereen die ‘iets’ heeft met muziek zit bij dit vak goed. Of je nou fanatiek drumt of gitaar
speelt of alleen maar naar muziek luistert. Je ontwikkelt jezelf op muzikaal en cultureel
gebied, zowel op een praktische manier (muziek maken) maar ook komt er kennis over
muziek aan te pas. Je gaat optreden voor publiek waarbij je jezelf moet presenteren.

2.

Een indruk van de kennis en kunde die je nodig hebt om dit vak in 4 havo te
volgen:
Iedereen kan op elk niveau gaan beginnen in 4 havo met muziek. Het begint met jouw
enthousiasme voor muziek en zin hebben om met je klasgenoten te gaan musiceren. Als je
al ervaring hebt met het bespelen van een instrument, dan is dat natuurlijk heel erg
handig! Maar als je dat niet hebt, geen probleem.

3.

Een indruk van de onderwerpen en vaardigheden dit in 4 havo bij dit vak aan
bod komen:
Je gaat zingen, instrumenten bespelen, muziek improviseren en componeren, je leert hoe
muziekstukken in elkaar zitten en zijn opgebouwd, je leert over muziek van vandaag de dag
en muziek uit het verre verleden.

4.

Welke opleidingen zou je kunnen volgen met dit vak in je pakket?
Bij alle opleidingen waarbij je te maken hebt met mensen, communicatie, cultuur en
creativiteit is muziek belangrijk. Van Pabo tot kunst- en cultuurmanagement. Van creatieve
therapie tot en met kunstmatige intelligentie. Het spreekt voor zich dat als je wat wil gaan
doen met musical of conservatorium of rockacademie, je natuurlijk muziek moet gaan
kiezen.

5.

Gouden tips van huidige leerlingen uit 4 havo:
Het is ontzettend leuk om met elkaar muziek te maken!
Je leert een heleboel over muziek: spelen, zingen, maar ook de achtergronden bij
muzieksoorten!
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4.12 Maatschappijwetenschappen
1.

Wat is maatschappijwetenschappen?
Maatschappijwetenschappen gaat over het hier en nu van de Nederlandse samenleving. De
journaals en kranten staan bol van zaken waarover wij ons druk zouden moeten maken
(vluchtelingen, crisis, comazuipen)
Over dit soort onderwerpen wordt heel veel ‘gebabbeld’. Iedereen vindt immers wel iets. Na
2 jaar lang, 3 uur in de week maatschappijwetenschappen hopen wij dat jij hebt leren
‘praten’ over al deze onderwerpen. Zinnige dingen over complexe zaken kan je immers
alleen maar zeggen als je verder hebt gekeken dan alleen je eigen gevoel. Zo kan je
verschillende meningen bestuderen, vergelijkingen maken met het buitenland of met
vroeger tijden, verschillende belangen in kaart brengen en ga zo maar door.
Onderwerpen waarover je examen kan gaan zijn bijvoorbeeld: politieke besluitvorming,
criminaliteit, massamedia, mens & werk, de multiculturele samenleving,
milieuvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking en EU & internationale verhoudingen.

2.

Wat moet ik nu al hebben voor dit vak?
- een aangeboren nieuwsgierigheid naar oorzaken en gevolgen van problemen in onze
samenleving.

3.

Wat kan ik met dit vak later?
Het is natuurlijk fijn de rest van je leven met meer gemak kranten te kunnen
lezen/begrijpen en lastige discussies te kunnen verrijken met jouw doordachte mening.
Daarnaast is het in veel beroepen noodzakelijk om kennis en inzicht in de maatschappij te
hebben. Te denken valt aan beroepen als journalist, sociaal hulpverlener, politieagent,
docent, verpleegkundige, ambtenaar, jurist, acteur, technicus etc.

4.

Gouden tips van leerlingen die al ervaring hebben met MaWe:
“Als je je werk bijhoudt is het goed te doen, al moet je het niet onderschatten.”
“Meneer, ik snap het journaal eindelijk!”

Maatschappijwetenschappen: Als je verder durft te kijken dan je neus lang is!
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4.13 Natuurkunde
Een vak voor jongens en voor meisjes!
Tijdens de lessen in de onderbouw krijg je veel practicum. Dat is geen wonder want bij
natuurkunde gaat het over elektriciteit, lichtstralen, lucht, schaatsen, hartslagfrequentie… Hoe zou
je zo’n vak kunnen begrijpen zonder experimenten? Bij het doen van alle proeven en
berekeningen in de onderbouw heb je vast al wel een beetje een idee gekregen of natuurkunde
iets voor jou is.
Ben je nieuwsgierig hoe de lens van een fototoestel werkt? Hoe de kleuren van de regenboog
ontstaan? Waarom er soms wel eens een dubbele regenboog is? Hoe een computer rekent met
nullen en enen? Waarom, een notenkraker er zo uitziet? Waarom het niet kouder kan worden dan
-273 °C?
Dan is natuurkunde waarschijnlijk wel iets voor jou!
Maar het blijft niet alleen bij doen. Als Franklin
had afgevraagd hoe de bliksem werkte en
die overal insloeg, dan hadden we nu geen
gehad. Als Einstein zich niet had afgevraagd
de zwaartekracht werkt zoals hij werkt, dan was
ruimtevaart en ‘Startrek’ geweest. Daarom is
natuurkunde in de bovenbouw een vak waarbij
moet nadenken en minder proeven doet dan in
onderbouw.

zich niet
waarom
televisie
waarom
er nooit

Bij natuurkunde moet je veel en vaak zelfstandig
Dus je begrijpt dat je dan wel moet weten
dit vak hebt gekozen. Anders wordt het lastig.
studies en opleidingen heb je natuurkunde
Voor piloot bijv. of opleidingen in de
gezondheidszorg (zoals fysiotherapie). De
weet er alles van!

werken.
waarom je
Bij veel
nodig.

je meer
de

decaan

En als je je afvraagt of je dit vak wel met enig succes zult kunnen volgen is een praatje met je
natuurkundeleraar nooit weg. De cijfers in de derde klas zijn overigens een goede aanwijzing.
Haal je met enig gemak een 7 of hoger, dan is er een goede kans op succes. Met een 6 wordt het
al een beetje lastig. Maar als je weet waarom en waarvoor je dit vak wil volgen en je wilt er ook
hard voor werken, dan zal het heus wel lukken!
Veel succes de komende weken met je keuze.

De sectie natuurkunde.
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4.14 Natuur, Leven en Technologie
Wat is NLT?
NLT staat voor Natuur, Leven en Technologie. Het is een profielkeuzevak voor de profielen N&G
en N&T. NLT wordt afgesloten met een schoolexamen, niet met een centraal landelijk examen. De
studielast voor NLT is 320 slu op havo. NLT bestaat voor het grootste deel uit modules. Dat
betekent dat je een aantal weken bezig bent met een bepaald onderwerp en er van alles over
leert. Daarna ga je verder met de volgende module.
Modules
Er zijn uiteenopende modules zoals over forensische technieken, navigatie, effecten van alcohol,
energiezuinige woningen, aërosolen en vuile lucht. Kenmerkend voor de modules is dat ze nooit
bij één schoolvak horen. Het zijn altijd combinaties, zoals natuurkunde en biologie, scheikunde en
wiskunde.
De modules horen bij een domein van NLT. NLT bestaat uit 9 domeinen. Voor havo zijn dat
ondermeer: Opsporen en beschermen (domein E), Bedreiging en behoud van de leeromgeving
(domein C), Zorgen en genezen (domein D).
Waarom kiezen voor NLT?
NLT is er speciaal voor leerlingen die N&G of N&T hebben gekozen. Het is een combinatie van de
zogenaamde bètavakken (natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en fysische
aardrijkskunde).
NLT laat zien hoe je de dingen die je bij de bètavakken leert, kunt toepassen
en combineren met andere dingen die je al weet. Je leert nieuwe dingen die
bij de gewone bètavakken haast niet aan bod komen. En natuurlijk leer je van
alles over de achtergrond van allerlei technieken.
Heb je het altijd al interessant gevonden hoe ze in CSI een dader kunnen
opsporen aan de hand van één enkele haar? Wil je het weer leren voorspellen
of denk je dat je topsportprestaties nog verder kan verbeteren? Dan is NLT
misschien wel iets voor jou!
NLT is iets voor jou als je nieuwsgierig bent naar




hoe dingen werken
waarom iets is zoals het is
of als je graag leert over de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg,
natuurwetenschap en techniek

Zo kom je van alles te weten over de nieuwste technieken in de geneeskunde, landbouw,
forensische technieken, ruimtevaart, de ontwikkeling van de aarde, de geheimen van cosmetica
en nog veel meer dat te maken heeft met wetenschap en techniek.
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4.15 Scheikunde (Chemie)

Chemie is een ander woord voor scheikunde. In zowel het Natuur en Techniek (NT) profiel als het
Natuur en Gezondheid (NG) profiel zullen jullie het vak scheikunde krijgen. Het is een profielvak,
dus verplicht als je een Natuurprofiel kiest.
Scheikunde is de wetenschap die gewone alledaagse zaken heeft opgeleverd, als een aspirientje
voor je buikpijn of een rol aluminiumfolie om je pizza op te bakken. Maar ook van heel bijzondere
zaken als zeoliet om je wasgoed schoner te krijgen of de zeer sterke en lichte (lichter dan staal)
kunststofkabel Dyneema, waarmee olieboorplatforms verankerd worden.

Chemie heeft alles te maken met stoffen. Daarmee zijn jullie begonnen in klas 3, heel eenvoudig
met het scheiden en mengen van stoffen. Daarna met het laten reageren van stoffen. Je hebt de
taal van de chemici leren schrijven en begrijpen (Denk aan symbolen, reactievergelijkingen,
moleculeformules).

Nu kun je kiezen voor een profiel waar scheikunde in zit. Ook daarbij zal het nog steeds over
stoffen gaan, maar wordt er wel dieper op allerlei zaken in gegaan. Niet of een stof knalt of
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vreselijk stinkt (dat is meer iets voor de middeleeuwen), maar waarom je zuurkool beter niet in
een aluminium pan kunt koken of hoe je indigo (de
blauwe kleurstof voor
spijkerbroeken) kunt maken.

Er komt dus van alles aan de orde, waarbij flink in de theorie gedoken wordt. Daarnaast worden
er ook practica gedaan. Ze verduidelijken de leerstof, maar geven je ook de mogelijkheid zelf
onderzoek te doen. Zulke practica zijn een leuke afwisseling met de theorie.

Het doel van het vak scheikunde is dat jullie na het behalen van het Havo diploma meer inzicht
hebben in reacties die in het dagelijks leven om ons heen plaats vinden en dat jullie deze ook
kunnen voorspellen. De scheikunde leerstof in de bovenbouw is wel inhoudelijk moeilijker en er is
meer inzicht nodig dan in de 3e klas om dit goed te kunnen volgen. Je hebt er dus wel een beetje
aanleg voor nodig.
En wie weet, wordt jij later wel die scheikundige, die met een nieuw product een zinvolle bijdrage
kan leveren aan het oplossen van de problemen in onze maatschappij. Je kunt bijvoorbeeld op het
laboratorium gaan werken of in een ziekenhuis analyses uitvoeren, maar je kunt ook terecht
komen op een adviesbureau voor bijvoorbeeld transport voor gevaarlijke stoffen. Ook kun je bij
de provincie gaan werken en mee denken over hoe milieuvervuiling door voornamelijk fabrieken
zoveel mogelijk kan worden terug gedrongen. Kortom: er zijn ontelbaar veel mogelijkheden met
het vak scheikunde.
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4.16 Wiskunde

Wiskunde A
Echte liefde is als wiskunde;
Er is altijd een oplossing,
maar het kan een eeuwigheid duren voor je deze gevonden hebt
Profielen

Omschrijving

Vaardigheden

Toekomstperspectief
Boeken / lesmethode
Examenstof
Interessante links

Bij het profiel:
 CM mag je wiskunde A kiezen als keuzevak;
 EM moet je wiskunde A (of B) kiezen als profielvak;
 NG moet je wiskunde B (of A) kiezen als profielvak;
 NT is wiskunde B verplicht.
Je kunt geen wiskunde A en wiskunde B samen kiezen.
Wiskunde A gaat vooral over het oplossen van
praktische problemen. Je krijgt opgaven met stukken
tekst met een afbeelding waarbij je de wiskundige
vaardigheid moet toepassen.
Het gaat daarbij over wiskundige vaardigheden die de
vakken van vooral de profielen EM en CM
ondersteunen, zoals het werken met grafieken en
procenten.
Hiernaast moet je beschikken over algebraïsche
vaardigheden om vergelijkingen op te lossen en om van
twee formules één te kunnen maken.
Tenslotte leer bij de statistiekhoofdstukken, hoe je
gegevens kunt verwerken en interpreteren, met behulp
van MSExcel.
 Algebra (o.a. vergelijkingen oplossen)
 Tabellen aflezen
 Grafieken/formules vergelijken
 Formules met meer variabelen omschrijven
 Lineaire verbanden en exponentiële verbanden (o.a.
formules opstellen en gebruiken)
 Statistiek (o.a. centrummaten bepalen)
 Gegevensbestanden in Excel interpreteren en
beoordelen
Wiskunde heb je vaak nodig bij een vervolgstudie.
Net als in de onderbouw wordt ook in de bovenbouw de
boeken van ‘Getal en Ruimte’ gebruikt.
Zie de vaardigheden
https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welkewiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1
www.wiskunjeleren.nl
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Wiskunde B
Er zijn 10 soorten mensen.
Mensen die binair kunnen tellen,
En mensen die dat niet kunnen.
Profielen

Omschrijving

Vaardigheden

Toekomstperspectief
Boeken / lesmethode
Examenstof
Interessante links

Bij het profiel:
 CM mag je wiskunde A kiezen als keuzevak;
 EM moet je wiskunde A (of B) kiezen als profielvak;
 NG moet je wiskunde B (of A) kiezen als profielvak;
 NT is wiskunde B verplicht.
Je kunt geen wiskunde A en wiskunde B samen kiezen.
Wiskunde B gaat vooral over meetkundige en abstracte
problemen.
Het gaat daarbij over wiskundige vaardigheden die de
vakken van vooral de profielen NT en NG ondersteunen,
zoals het werken en combineren van formules.
Hiernaast moet je beschikken over algebraïsche
vaardigheden (meer dan bij wiskunde A) om onder
andere vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen.
Tenslotte leer je berekenen hoe de richting van een
grafiek verandert in één punt. Hiermee kun je toppen
berekenen en raaklijnen opstellen.
 Algebra (o.a. vergelijkingen oplossen)
 Grafieken/formules vergelijken (o.a. bepalen
differentie coëfficiënt en de afgeleide waarde)
 Lineaire verbanden, exponentiële verbanden,
omgekeerd evenredige verbanden, machtsfuncties,
wortelfuncties en logaritmische functies. (o.a.
formules opstellen en gebruiken)
 Meetkundige berekeningen (sinusregel en
cosinusregel)
 Goniometrische functies (o.a. grafieken tekenen)
 Formules over cirkels (o.a. raaklijn opstellen)
 Toegepaste analyse (modelleren en optimaliseren)
Wiskunde heb je vaak nodig bij een vervolgstudie.
Net als in de onderbouw wordt ook in de bovenbouw de
boeken van ‘Getal en Ruimte’ gebruikt.
Zie de vaardigheden
https://view.publitas.com/noordhoff-uitgevers-vo/welkewiskunde-moet-ik-kiezen-g-r-havo/page/1
www.wiskunjeleren.nl
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5.

Na de Tweede Fase
De meeste Havo-leerlingen stromen na het behalen van het Havo-diploma door naar het
Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Een enkeling kiest voor het Middelbaar Beroepsonderwijs
en heel klein gedeelte kiest ervoor om nog 2 jaar Vwo te gaan doen.

5.1

Van Havo naar Vwo
Met een Havo-diploma op zak is er de mogelijkheid om door te stromen naar het Vwo.
Hiervoor is echter wel een tweede moderne vreemde taal (naast Engels wat al verplicht is)
nodig. Op de Havo is een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) niet meer
verplicht en kan dus uit de keuze gelaten worden. Op het Vwo is een tweede moderne
vreemde taal verplicht, dus óf Frans óf Duits. Indien er geen tweede moderne vreemde taal
gekozen is op de Havo kan dit dus voor overstapproblemen zorgen naar het Vwo. Als je wel
een tweede moderne vreemde taal hebt gekozen op de havo is die tweede moderne
vreemde taal geen probleem maar is het probleem dat je nog een ander vak erbij moet
kiezen, het vwo telt namelijk 1 vak meer dan de havo. Het is dan ook handig om tijdig in 5
havo aan te geven dat je door wilt stromen naar 5 vwo. Je krijgt dan tijdig een
inhaalprogramma voor het extra te kiezen vak.

5.2

Van Havo naar HBO
In Bijlage 2 vind je een overzicht van de nadere vooropleidingseisen van het HBO, bij de
profielen van het voortgezet onderwijs geldig vanaf 20 mei 2015.2

2

Bijlage 2: Vooropleidingseisen voor HBO
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Bijlage 1: Profielkeuzeformulieren

Profielkeuzeformulier havo CM

Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lich. Opvoeding
CKV

Profielvakken

Frans

⃝

Duits

⃝

Geschiedenis
Profielkeuzevak 1

Profielkeuzevak 2

Keuze examenvakken

Aardrijkskunde

⃝

Maatschappijwetenschappen

⃝

Kunstvak Beeldend

⃝

Kunstvak Muziek

⃝

Duits

⃝

Frans

⃝

Kunstvak Beeldend

⃝

Kunstvak Muziek

⃝

Economie

⃝

Wiskunde A

⃝

Maatschappijwetenschappen

⃝

Profielwerkstuk
LOB

Profielkeuzevak 1: kies 1 van de 2 vakken
Profielkeuzevak 2: kies 1 van de 4 vakken
Keuze examenvakken: kies 1 van de 5 vakken
Het is niet toegestaan om zowel Kunstvak Muziek als Kunstvak Beeldend te kiezen
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Profielkeuzeformulier havo EM

Gemeenschappelijk deel Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lich. Opvoeding
CKV
Economie
Profielvakken

Wiskunde A

⃝

Wiskunde B

⃝

Geschiedenis
Profielkeuzevakken

Keuze examenvakken

Aardrijkskunde

⃝

Bedrijfseconomie

⃝

Kunstvak Beeldend

⃝

Kunstvak Muziek

⃝

Frans

⃝

Duits

⃝

Bedrijfseconomie

⃝

Aardrijkskunde

⃝

Bewegen, Sport & Maatschappij

⃝

Maatschappijwetenschappen

⃝

Profielwerkstuk
LOB

Profielvakken: kies 1 van de 2 vakken
Profielkeuzevakken: kies 1 van de 2 vakken
Keuze examenvakken: kies 1 van de 8 vakken

- 33 -

Profielkeuzeformulier havo NG

Gemeenschappelijk deel Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lich. Opvoeding
CKV

Profielvakken

Biologie
Wiskunde A

⃝

Wiskunde B

⃝

Scheikunde
Profielkeuzevakken

Keuze examenvakken

Aardrijkskunde

⃝

Natuur, Leven & Technologie (NLT)

⃝

Informatica

⃝

Natuur, Leven & Technologie

⃝

Bedrijfseconomie

⃝

Aardrijkskunde

⃝

Duits

⃝

Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM)

⃝

Profielwerkstuk
LOB

Profielvakken: kies 1 van de 2 vakken
Profielkeuzevakken: kies 1 van de 2 vakken
Keuze examenvakken: kies 1 van de 6 vakken
Het is niet toegestaan om zowel BSM als NLT te kiezen.
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Profielkeuzeformulier havo NT
Gemeenschappelijk deel

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lich. Opvoeding
CKV

Profielvakken

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Profielkeuzevakken

Keuze examenvakken

Biologie

⃝

Natuur, Leven & Technologie

⃝

Informatica

⃝

Natuur, Leven & Technologie

⃝

Biologie

⃝

Bedrijfseconomie

⃝

Aardrijkskunde

⃝

Duits

⃝

Profielwerkstuk
LOB

Profielkeuzevakken: kies 1 van de 2 vakken
Keuze examenvakken: kies 1 van de 6 vakken
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Bijlage 2. Vooropleidingseisen voor HBO
Zie hiervoor onderstaande website
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2018-09-01

Economie (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Accountancy

*

econ of
m&o of be

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)

B Bedrijfskunde

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

econ of maw of m&o
of be

B Bestuurskunde/Overheidsmanagement

econ

econ

*

econ

B Business Innovation

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

econ of m&o of be

B Business IT & Management

*

*

*

*

B Business Studies

*

*

*

*

B Commerciële Economie

*

*

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)

B Communicatie

*

*

*

wisA of wisB

B Creative Business

*

*

*

*

B European Studies

2emvt

2emvt

2emvt

*

B Facility Management

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)

B Finance & Control

*

econ of
m&o of be

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)

B Finance, Tax and Advice

*

econ of
m&o of be

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)
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Economie (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Food and Business

*

*

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)

B HBO – Rechten

*

*

*

*

B Hotel Management1

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o of be

B Integrale Veiligheidskunde

*

*

*

*

B International Business

*

*

*

econ of m&o of be of
wisA of wisB

B Journalistiek

*

*

*

*

B Kunst en Economie

*

*

*

*

B Leisure & Events Management

*

*

*

econ of m&o of be

B Logistics Management

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)

B Ondernemerschap & Retail Management

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

econ of m&o of be

B Oriëntaalse Talen en Communicatie

*

*

*

*

B Sportkunde1

*

*

*

*

B Tourism Management

*

*

*

econ of m&o of be

B Trend Research & Concept Creation in
Lifestyle

*

*

*

*

B Vastgoed en Makelaardij

*

*

*

(econ of m&o of be) +
(wisA of wisB)

B Vertaalacademie3

2emvt

2emvt

2emvt

*

1

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

3

Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM
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Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Bestuurskunde/
Overheidsmanagement

econ

econ

*

econ

B Culturele en Maatschappelijke Vorming

*

*

*

*

B Godsdienst-pastoraal Werk

*

*

*

*

B Human Resource Management

*

*

*

*

B Integrale Veiligheidskunde

*

*

*

*

B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

*

*

*

*

B Pedagogiek

*

*

*

*

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

B Sociaal-Juridische Dienstverlening

*

*

*

*

B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

*

*

*

*

B Sociaal Werk

*

*

*

*

B Social Work

*

*

*

*

B Sportkunde1

*

*

*

*

B Toegepaste Psychologie

*

*

*

wisA of wisB

B Vaktherapie1

*

*

*

*

1

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Farmakunde

*

*

*

*

B Huidtherapie

*

*

*

*

B Kunstzinnige Therapie

*

*

*

*

B Management in de Zorg 1

*

*

*

*

B Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken

*

*

*

wisA of wisB
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Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Medische Hulpverlening

*

*

*

*

B Mondzorgkunde

*

*

*

*

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

B Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck

*

*

*

*

B Opleiding tot Fysiotherapeut

*

*

*

*

B Opleiding tot Verpleegkundige

*

*

*

*

B Opleiding Podotherapie

*

*

*

*

B Opleiding voor Ergotherapie

*

*

*

*

B Opleiding voor Logopedie

*

*

*

*

B Optometrie

*

*

*

wisA of wisB

B Orthoptie

*

*

*

wisA of wisB

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

B Toegepaste Gerontologie

*

*

*

*

B Verloskunde1

biol

*

biol +
schk

biol + schk + (wisA of
wisB)

B Voeding en Diëtetiek

*

*

*

*

1

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Bedrijfskunde en Agribusiness

*

*

*

wisA of wisB

B Biotechnologie

*

*

#

#

B Bos- en Natuurbeheer

*

*

*

wisA of wisB
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Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Dier- en Veehouderij

*

*

schk

#

B Diermanagement

*

*

biol

#

B Educatie en Kennismanagement Groene
Sector 2

*

*

*

*

B Food Innovation

*

*

*

*

B Food Commerce & Technology

*

*

wisA of
wisB

wisA of wisB

B Geo Media & Design

*

*

*

wisA of wisB

B International Business

*

*

*

econ of m&o of be of wisA of
wisB

B International Development Management

*

*

*

wisA of wisB + econ

B International Food & Agribusiness

*

*

*

wisA of wisB

B Kust en Zee Management

*

*

*

wisA

B Land- en Watermanagement

*

*

schk

#

B Landscape and Environment Management

*

*

*

econ of wisA of wisB

B Management van de Leefomgeving

*

*

*

wisA of wisB

B Milieukunde

*

*

schk

#

B Toegepaste Biologie

*

*

schk

#

B Tuinbouw & Agribusiness

*

*

*

wisA of wisB

B Tuinbouw en Akkerbouw

*

*

schk

#

B Tuin- en Landschapsinrichting

*

*

*

wisA of wisB

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

wisA+schk

#

2

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede
graad.
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Onderwijs (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

B Algemene Economie2

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

econ

B Bedrijfseconomie2

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

econ

B Biologie2

*

*

biol of
nlt

biol of
nlt

B Consumptieve Techniek I en II2

*

*

*

*

B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving1

*

*

*

*

B Docent Dans1

*

*

*

*

B Docent Muziek1

*

*

*

*

B Docent Theater1

*

*

*

*

B Duits2

dutl

dutl

dutl

dutl

B Economie2

econ of
m&o of be

econ of
m&o of be

*

econ

B Engels2

*

*

*

*

B Frans2

fatl

fatl

fatl

fatl

B Fries2

*

*

*

*

B Geschiedenis2

*

*

*

*

B Gezondheidszorg en Welzijn2

*

*

*

*

B Godsdienst2

*

*

*

*

B International Teacher Education for Primary Schools
(ITEps)

*

*

*

*

B International Teacher Education for Secondary
Schools

*

*

*

*

B Islamgodsdienst2

*

*

*

*

B Opleiding tot Leraar van de eerste graad in
Lichamelijke Opvoeding

*

*

*

*

B Learning and Development in Organisations

*

*

*

*
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Onderwijs (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

B Mens en Technologie2

*

*

*

wisA of
wisB

B Natuurkunde2

*

nat of nlt

#

#

B Nederlands2

*

*

*

*

B Omgangskunde2

*

*

*

*

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs

*

*

*

*

B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)
/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT2

*

*

*

*

B Pedagogiek2

*

*

*

*

B Scheikunde2

*

*

#

#

B Spaans2

*

*

*

*

B Techniek2

*

*

#

#

B Technisch Beroepsonderwijs

*

*

*

wisA of
wisB

B Wiskunde2

*

wisB

wisB

wisB

1

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

2

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede
graad.

Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Autonome Beeldende Kunst1

*

*

*

*

B Beeldende Kunst en Vormgeving1

*

*

*

*

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

B Circus Arts1

*

*

*

*
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Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

B Dans1

*

*

*

*

B Film en Televisie1

*

*

*

*

B Interdisciplinary Arts1

*

*

*

*

B Muziek 1

*

*

*

*

B Muziektherapie1

*

*

*

*

B Popular Culture1

*

*

*

*

B Theater1

*

*

*

*

B Vormgeving 1

*

*

*

*

1

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

Techniek (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Applied Science

*

*

#

#

B Archeologie

*

*

*

*

B Automotive

*

nat of nlt

#

#

B Aviation

*

*

*

#

B Bio-informatica

*

*

*

wisA of
wisB of nat

B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

*

*

#

#

B Biotechnologie

*

*

#

#

B Bouwkunde

*

*

*

#

B Built Environment

*

*

*

#

B Chemie

*

*

#

#

B Chemische Technologie

*

*

#

#
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Techniek (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Civiele Techniek

*

nat of nlt

#

#

B Communication and Multimedia Design

*

*

*

wisA of wisB

B Creative Media and Game Technologies1

*

*

*

wisA of wisB

B Elektrotechniek

*

nat of nlt

#

#

B Engineering

*

*

*

#

B Fashion & Textile Technologies

*

*

*

wisA a of wisB

B Forensisch Onderzoek

*

nat of nlt

#

#

B HBO-ICT

*

*

*

*

B Industrieel Product Ontwerpen

*

nat of nlt

nat

#

B Informatica

*

*

*

*

B Logistics Engineering

*

*

*

#

B Luchtvaarttechnologie

*

nat of nlt

#

#

B Maritiem Officier1

*

nat of nlt

wisB en nat

wisB en nat

B Maritieme Techniek

*

nat of nlt

#

#

B Mechatronica

*

nat of nlt

#

#

B Mens en Techniek

*

*

*

#

B Milieukunde

*

*

schk

#

B Ocean Technology

*

nat of nlt

#

#

B Ruimtelijke Ontwikkeling

*

*

*

*

B Technische Bedrijfskunde

*

*

*

WisA of wisB

B Technische Informatica

*

*

wisB

wisB

B Technische Natuurkunde

*

nat of nlt

#

#

B Toegepaste Wiskunde

*

*

wisB

wisB

B Watermanagement

*

*

*

#

B Werktuigbouwkunde

*

nat of nlt

#

#
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1

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de wet.

Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)
Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Global Project and Change Management

*

*

*

wisA of wisB

B HBO-ICT

*

*

*

*
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