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Aardrijkskunde 

 
Bij aardrijkskunde houden we ons bezig met de wereld om ons heen. Ons 
examenprogramma is opgebouwd uit verschillende onderdelen.  
 
We gaan ons bezighouden met de verdeling van de welvaart over de wereld en de 
oorzaken daarvan. Waarom is Afrika zo arm en wij zo rijk? Wat is de reden dat China 
zo’n grote economische groei doormaakt ? En wat betekent dat voor ons ?  
 
Er is ook veel aandacht voor fysische geografie. Je leert hoe vulkanen ontstaan en 
aardbevingen. Ook andere natuurverschijnselen als tsunami’s komen aan bod. 
Daarnaast is er aandacht voor het milieu. Denk hierbij aan het broeikaseffect en de 
gevolgen daarvan. 
 
Over je eigen leefomgeving is er ook voldoende te leren. Je weet al dat mensen niet 
zomaar willekeurig ergens wonen. We zoomen in op de kenmerken van de bewoners 
in bepaalde wijken in de stad en bestuderen welke problemen er zijn. Tevens zoeken 
we oplossingen voor die problemen. 
We zien de laatste jaren ook dat we steeds meer last hebben van overstromingen. 
Het gevaar lijkt steeds meer van de rivieren dan van de zee te komen. In Nederland 
zijn we meesters in het omgaan met dit probleem. Van over de gehele wereld worden 
er Nederlandse ingenieurs ingehuurd om ter plaatse te helpen met hun 
waterproblemen. Het is natuurlijk reuze interessant om te weten hoe wij omgaan met 
ons waterprobleem. 
 
Deze onderwerpen zijn niet strikt gescheiden. Een onderwerp als onderontwikkeling 
kan niet worden behandeld als je geen kennis hebt van de andere onderwerpen, 
zoals het klimaat.  
Dat is het mooie van aardrijkskunde: je houdt je met allerlei onderwerpen bezig, 
maar brengt ze altijd samen op een probleem op te lossen.  
 
Met wat voor soort vragen ga je je nu concreet bezighouden ?  

- Waarom zou je NIKE-schoenen beter in Vietnam kunnen produceren dan in 
het rijke westen? 

- Waarom is er tussen de grens van Amerika en Mexico letterlijk een muur 
gebouwd? 

- Waarom proberen mensen met gevaar voor eigen leven een ander land 
binnen te  komen ?  

- Welke invloed heeft de stijging van de zeespiegel op Nederland met zijn hoge 
bevolkingsdichtheid. ? 

- En zo……….zijn er nog duizenden andere vragen te bedenken die we binnen 
de aardrijkskunde proberen te beantwoorden. 
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Toekomstmogelijkheden 
Voor de Pabo is aardrijkskunde een verplicht vak. Als je daar geen examen in gedaan hebt, 
zal je een toelatingstest moeten doen (www.goedvoorbereidnaardepabo.nl)  
Enkele andere studie waarvoor aardrijkskunde goed van pas komt: 

- Journalistiek (www.fontys.nl) 
- Geo Media & Design (www.hasdb.nl) 
- Watermanagement/Deltamanagement (www.hz.nl of www.hro.nl)  
- Built Environment (www.NHTV.nl) 
- Logistieke opleidingen (www.nhtv.nl of www.hro.nl of www.fontys.nl)  
- Toerisme (www.nhtv.nl) 
- Leraar aardrijkskunde (www.fontys.nl of www.hro.nl)  
 

Je kunt aardrijkskunde in alle profielen kiezen. Het vak geeft een verrijking aan je leven. Niet 
alleen het weten, maar er is geen enkel ander vak waar je zo goed leert verbanden te 
leggen. Oorzaak en gevolg weet je van elkaar te scheiden, maar je leert ook analyseren. 
Voor een verdere studie aan een HBO een noodzakelijke eigenschap om ingewikkelde 
vraagstukken te doorzien en vraagstukken op te lossen.  
 
Aardrijkskunde kiezen ? 
Aardrijkskunde kan in alle profielen gekozen worden.  
 
Zowel in klas 4 als 5 krijg je drie uur aardrijkskunde 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
http://www.fontys.nl/
http://www.hasdb.nl/
http://www.hz.nl/
http://www.hro.nl/
http://www.nhtv.nl/
http://www.nhtv.nl/
http://www.hro.nl/
http://www.fontys.nl/
http://www.nhtv.nl/
http://www.fontys.nl/
http://www.hro.nl/
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Bedrijfseconomie  

Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid (in het kort: 
“Bedrijfseconomie”) is een algemeen vormend vak dat vanaf het schooljaar 
2018/2019 kan worden gekozen in verschillende profielen van de bovenbouw van 
Havo en VWO. Het is een herziening van het vak Management & Organisatie. 
 
Vakomschrijving 
Het nieuwe vak Bedrijfseconomie is een algemeen vormend vak, waarbij het 
perspectief van jou als leerling voorop staat: als toekomstige werknemer of zzp’er, 
maar ook als aspirant-ondernemer of als privépersoon die staat voor belangrijke 
financiële beslissingen in jouw verdere loopbaan. 
 
De privépersoon 
Als privépersoon sta je vaak voor keuzes met financiële gevolgen. Zal ik verder gaan 
studeren of gaan werken? Huur of koop ik een huis? Als ik ga samenwonen, hoe 
regel ik dat dan? Bij Bedrijfseconomie leer je de financiële consequenties van die 
keuzes te overzien. Ze noemen dat financieel zelfbewustzijn. En dit kan je ook weer 
helpen bij het functioneren in organisaties waar je later als klant, werknemer of 
ondernemer mee te maken hebt. 
 
De onderneming 
Bedrijfseconomie kijkt naar ondernemingen die goederen en/of diensten leveren. 
Hoe functioneren ondernemingen en welke keuzes moeten worden gemaakt? Met de 
volgende vragen houdt Bedrijfseconomie zich bezig: 

• Hoe zet je een bedrijf op en hoe maak je het groter? Ondernemingen zullen 
willen investeren maar deze investering moet gefinancierd worden: Hoe doe je 
dat? Ga je naar de bank of organiseer je dat op een andere manier? En is dit 
voor een startende onderneming anders dan voor een groter bestaand bedrijf? 

• Hoe organiseer je de organisatie van binnenuit? Hoe geef je leiding en hoe ga 
je om met personeelsbeleid?  

• Wie zijn je potentiële klanten en hoe trek je klanten aan? Wat hebben je 
klanten nodig en hoe weten ze jouw onderneming te vinden? Hoe organiseer 
je alle marketingactiviteiten daaromheen?  

• Is de onderneming financieel gezond: wordt er winst gemaakt? Hoe houd je 
alle kosten en opbrengsten bij? En als het niet gaat zoals gepland, hoe kan 
een organisatie dit dan bijsturen?  

• Hoe organiseert een onderneming de financiële verslaglegging, zodat ook de 
buitenwereld kan zien hoe het met de onderneming gaat? Hoeveel winst 
maakt de onderneming, en hoeveel vermogen heeft ze? Je moet immers 
verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld de overheid en je aandeelhouders. 

 
Kortom: bedrijfseconomie is een vak dat je leert hoe je de economie in praktijk 
brengt. Waarbij je leert over ondernemen, werken binnen een onderneming en het 
organiseren van je eigen financiële huishouden. Er is ook nog ruimte voor een 
keuze-onderwerp. Het vak Bedrijfseconomie is uiterst geschikt voor een 
economische vervolgopleiding, maar ook als je straks ondernemend wilt zijn. 
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Moeilijkheidsgraad 

 
Om het vak Bedrijfseconomie goed te kunnen volgen moet je regelmatig aan de slag 
met cijferwerk en de rekenmachine. Je moet nauwkeurig kunnen werken omdat je 
opdrachten krijgt waarbij alle cijfers moeten kloppen, bijvoorbeeld bij het maken of 
controleren van een begroting, balans en winst-en-verliesrekening of 
renteberekeningen.  
Maar je moet ook goed informatie en feiten kunnen combineren om vervolgens 
conclusies te kunnen trekken. Soms moet je begrippen uit je hoofd leren bijvoorbeeld 
als je onderwerpen krijgt die met wetten en regelgeving te maken hebben. Daarnaast 
is er ruimte voor eigen initiatief en creativiteit, zoals bij het onderdeel 
ondernemerschap en het keuze-onderwerp. 
 
Centraal Schriftelijk Eindexamen 
Het examen wordt afgesloten met een landelijke schriftelijke toets. 
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Biologie  

 
Het aantal contacturen voor biologie in 4 Havo is vier uur en in 5 Havo vier uur.  
De inhoud van het vak verandert enigszins in vergelijking met de onderbouw: 
Er wordt meer nadruk gelegd op practicumvaardigheden, zoals het werken met de 
microscoop.  
Er komt meer nadruk te liggen op de samenhang tussen de verschillende 
onderwerpen van biologie, waardoor er ook meer nadruk komt te liggen op inzicht.  
Enkele onderwerpen die in de bovenbouw aan bod komen zijn: 

• Ecologie: Hoe zorgt de natuur voor zijn eigen evenwicht en hoe verstoort de 
mens die vervolgens? 

• Gedrag 

• Mens en gezondheid: Hoe werken verschillende organen in het menselijk 
lichaam en hoe werken ze samen? Wat is de achtergrond van verschillende 
ziektes? 

• Erfelijkheid en evolutie 
 
Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met het vak biologie. Zowel bij de 
werking van het eigen lichaam in gezondheid en ziekte als bij het krijgen van begrip 
voor de aarde en alles wat daarop leeft en de invloed die de mens op dit alles heeft. 
De zorg voor het milieu wordt in de toekomst steeds belangrijker om de aarde 
leefbaar te houden.  
 
Het vak biologie komt goed van pas bij de volgende beroepsgebieden: 

• Gezondheidskunde voor mens en dier: zoals verpleging, diëtiste, logopedie, 
fysiotherapie, medische laboratoriumtechniek, dierenartsassistente enz.  

• Sport 

• Landbouw en natuurlijke omgeving: milieukunde, laboratoriumtechniek, 
diermanagement, dier- en veehouderij, tuin- en akkerbouw, 
voedingsmiddelentechnologie, bos- en natuurbeheer, biotechnologie 

 
 

Biologie zit verplicht in het profiel NG. In alle andere profielen kan het vak gekozen 

worden. 
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CKV 

 
CKV – of CKV1, zoals het vak officieel heet – is een verplicht vak in alle profielen van 
de vierde klas van de HAVO. CKV is de afkorting van Culturele en Kunstzinnige 
Vorming en je krijgt het twee lesuren per week. Het is een echt doevak: op 
verschillende vlakken van kunst wordt je met opdrachten aan het werk gezet. Ook 
moet je zelf kunst leren beschouwen (beter kijken of luisteren naar kunst), zoals in 
het theater. De verslagen die je hiervan schrijft vormen samen met de opdrachten die 
je in de klas krijgt een totaal overzicht van wat je op het gebied van kunst hebt 
gedaan: Het Kunstdossier. Als je aan het eind van de vierde klas het kunstdossier 
compleet hebt, heb je het vak afgesloten. 
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Duits 

 
Je staat voor een belangrijke beslissing: Duits kiezen of niet. Daarom is het belangrijk 
te weten wat je kunt verwachten in 4 en 5 Havo.  
In de tweede en derde klas heb je al Duits gehad. In de bovenbouw krijg je 
nauwelijks nog nieuwe grammatica, want bijna alle grammatica heb je in de 
onderbouw al gehad! We geven meer aandacht aan het ontwikkelen van de 
volgende vaardigheden. 
 
Schrijfvaardigheid.  
Je gaat leren hoe je een goede Duitse brief of email schrijft. Daarbij gebruik je de 
woordkennis en de grammatica die je in de onderbouw al hebt opgedaan. En met 
behulp van wat theorie en een woordenboek ga je dé perfecte brief schrijven! 
 
Spreekvaardigheid 
Je gaat gesprekjes voeren met je klasgenoten en met je leraar. Ook contact met 
échte’ Duitssprekenden is niet uitgesloten. “Übung macht den Meister”, door oefening 
word je hier steeds beter in! 
 
Luistervaardigheid 
In de onderbouw maakte je luisteroefeningen in je werkboek. In de bovenbouw gaan 
we dit wat meer uitbreiden met interviews, radio- en televisieprogramma’s, 
songteksten. Of we gaan het nieuws van de dag in 1 minuut bekijken. Hoe meer je 
hoort, hoe beter! 
 
Leesvaardigheid 
Aan leesvaardigheid wordt in de bovenbouw ook steeds meer aandacht besteed. Je 
gaat artikelen uit kranten en tijdschriften lezen, artikelen van internet, leesboeken 
enz. En dit doen we niet voor niets! Straks aan het einde van Havo-5 is je Centraal 
Examen en dit bestaat uit alleen maar leesvaardigheid. 
 
Letterkunde 
Een ander onderdeel dat aan bod komt is literatuur. Een aantal boeken en schrijvers 
zal de revue passeren. 
 
Toekomstmogelijkheden 
Het Duits is dé meest gesproken taal in Europa. Na het Engels is op internet Duits de 
meest gebruikte taal. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Ga je aan het 
werk in de economische sector of in de wereld van het transport, dan kan je niet 
zonder Duits! Duitsland is voor Nederlanders één van de meest bezochte 
vakantielanden. Dus kennis van het Duits is essentieel. Ook in het toerisme en in de 
horeca. Duits spreken werkt in je eigen voordeel. Het levert betere resultaten op en in 
is goed voor de verhouding tussen mensen onderling. Servicegericht werken = Duits 
beheersen. 
Veel belangrijke uitvindingen komen uit Duitsland (innovatieland!). In de techniek, 
chemie, auto-industrie, machinebouw kan je niet zonder Duits. En dan hebben we 
het nog niet gehad over elektronica, vliegtuig- en scheepsbouw. Of alle bekende 
bedrijven zoals Siemens, Adidas, Puma, Lidl, Lufthansa, Dr. Oetker. Maar wist je ook 
dat Puma, Zalando en Playmobil van Duitse oorsprong zijn? 
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Met Duits heb je niet alleen meer kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Je kunt 
met Duits over de hele wereld werken.  
In Duitsland kun je voordelig studeren, Berlijn is de hipste stad van Europa en in 
Duitsland zijn er tal van festivals voor elke muzieksmaak! 
Er zijn dus voldoende redenen om het vak Duits te kiezen! 
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Economie 

 
Algemeen. 
 
Economie gaat over onderwerpen waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. 
Om maar eens wat onderwerpen te noemen: werken, uitkeringen, consumptie, lenen, 
sparen, produceren, internationale handel, bankzaken, Europa, belastingstelsels, 
sociale zekerheid, inkomensverdeling, de economische conjuncturele ontwikkeling, 
de overheidsbegroting, de betalingsbalans van een land, enz. 
De leerboeken die we gebruiken zijn gemaakt om veel zelfstandig te werken. Maar 
om zelfstandig te kunnen werken krijg je eerst wel goede uitleg van de docent. Lukt 
het met bepaalde opgaven niet goed dan moet je zelf initiatief tonen en om uitleg 
vragen. De docent helpt je dan apart. Als meer leerlingen het moeilijk vinden wordt 
het voor de hele klas nog eens uitgelegd. 
 
Het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw. 
 
In de bovenbouw wordt veel dieper op de stof ingegaan, je moet er veel van weten 
en je moet er vaker berekeningen bij kunnen maken. 
Je hebt niet genoeg aan wat regeltjes uit je hoofd te leren maar je moet hier meer 
kunnen beredeneren, verklaren waarom het zo is. Dat is lastiger en kost je meer 
moeite. Het is gebruikelijk dat je elke les huiswerk meekrijgt. Wat je precies moet 
doen wordt aan het begin van het jaar al bekend gemaakt met een lessenplanner, 
hierin kunt je zien welke leerstof elke week gemaakt moet worden en wanneer er 
proefwerken zijn. Er wordt dus van je verwacht dat je minder afwacht maar zelf actief 
met je studie bezig bent. 
 
Het aantal lesuren. 
 
4 uur in Havo 4 en ook 4 uur in Havo 5. 
 
Het examenprogramma. 
 
Je moet schoolexamens maken en een centraal schriftelijk eindexamen.  
 
Waar kun je economie kiezen? 
 
Als je kiest voor het profiel Economie en Maatschappij dan hoort daar het vak 
economie bij. 
Bij Cultuur en Maatschappij is economie een profielkeuzevak. 
Bij de Natuur profielen kun je economie als keuze-examenvak kiezen.  
Je hebt met het vak economie toegang tot alle economische vervolgopleidingen. 
 
 
. 
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Engelse taal en letterkunde (Engels) 

 
Algemeen 
 
Engels is een van de moderne vreemde talen waarin onderwijs wordt gegeven. Het 
heeft van alle talen de grootste woordenschat: ruim een miljoen woorden. Dit is 
gevolg van het feit dat het Engels niet alleen is beïnvloed door het Germaans maar 
ook door o.a. het Latijn en het Frans. De samenleving wordt intussen steeds 
internationaler en het Engels is daarin een van de belangrijkste wereldtalen. 
 
Onderbouw 
 
In de onderbouw wordt voornamelijk gewerkt vanuit een methode waarin de vier 
basisvaardigheden aan bod komen: 
 

- leesvaardigheid 
- luistervaardigheid 
- schrijfvaardigheid 
- spreekvaardigheid 

 
Dit gebeurt o.a. door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, het schrijven 
van een aantal eenvoudige brieven, e-mails etc. Er wordt gewerkt aan het verwerven 
van een basis woordenschat en de nodige taal structuren. Ook worden zelfstandig 
een aantal eenvoudige boeken gelezen. 
Naast bovengenoemde activiteiten wordt deelgenomen aan projecten zoals het 
Global Teenager project, E- twinning en andere (internationale) 
samenwerkingsprojecten. 

Het rapportcijfer is een combinatie van leerwerk uit de methode (proefwerken en 
schriftelijke/mondelinge diagnostische toetsen) en vaardigheidstoetsen. 

Bovenbouw 

In de bovenbouw wordt verder gewerkt aan de vier eerder genoemde vaardigheden. 
Ook is er nog steeds ruimte voor projecten en andersoortige activiteiten. Het feitelijke 
verschil is dat langzamerhand gewerkt wordt met minder eenvoudig tekstmateriaal en 
ook de luisteroefeningen en de schrijfopdrachten worden moeilijker. De 
woordenschat wordt verder uitgebreid. In de bovenbouw vindt dus een verdieping 
plaats van wat je in de onderbouw hebt aangeleerd. Nieuw in de bovenbouw is de 
plaats van literatuur. Naast de verschillende romans en korte verhalen die je moet 
lezen, zal aandacht besteed worden aan literatuurgeschiedenis.  

Een belangrijk verschil met de onderbouw is dat je geacht wordt steeds zelfstandiger 
door de lesstof heen te gaan. Dit gebeurt aan de hand van studiewijzers waarin de te 
bestuderen / maken opdrachten staan beschreven. 
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Het rapportcijfer wordt samengesteld op basis van de cijfers die je behaalt voor de 
toetsen en opdrachten welke je in iedere rapportperiode zult maken. Hieraan kan 
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad een verschillende weging worden toegekend. 

Examenprogramma 

Het examenprogramma voor Engelse taal en letterkunde bestaat uit schoolexamens 
(SE) en een centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Bij het centraal schriftelijk 
examen wordt de leesvaardigheid getoetst aan de hand van een aantal teksten met 
vragen. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier met daarin de resultaten 
voor luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, literatuur en gespreksvaardigheid. 

Waar te kiezen?  

Engels maakt deel uit van het gemeenschappelijk deel en is dus voor iedereen 
verplicht 
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Frans 

 
Je staat voor een belangrijke beslissing: Frans kiezen of niet. 
Daarom is het belangrijk te weten wat je kunt verwachten in 4 en 5 Havo. 
 
Eigenlijk is het vak Frans in de bovenbouw niet zo veel anders dan Frans in de 
onderbouw. 

 
havo 4 

 

• Lukte het je om in Havo-3 een voldoende voor Frans op je rapport te halen, 
dan moet dat in de bovenbouw ook te realiseren zijn.  
Want, ook in de bovenbouw zijn we bezig met:  

- woordenschat vergaren 
- grammatica en schrijfvaardigheid  
- leesvaardigheid 
- luistervaardigheid 
- spreekvaardigheid 

 
In havo 4 krijg je nog geen schoolexamens voor Frans. 
Je krijgt per periode een aantal so’s en proefwerken. 
 
havo 5 
 
Havo-5 verschilt qua stof niet zoveel van Havo-4, je wordt alleen nog specifieker 
voorbereid op het examen. 
De manier van toetsen is wat anders. 
 

• toetsen: 
Je krijgt in Havo-5 5 schoolexamens: 

- 1 SE is het gemiddelde van alle pw en so’s  
- 1 SE Schrijfvaardigheid     
- 1 SE Luistervaardigheid     
- 1 SE Spreekvaardigheid     
- 1 SE Literatuur       

 
  Het Centraal Examen is Leesvaardigheid  
  (vooral mc. + ongeveer 1/3 deel open vragen) 
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• Betekenis van het vak Frans in de maatschappij 
 
Frans is nuttiger dan je misschien denkt: 
Nederland heeft een groot buitenland. Daarom zijn er meer mensen nodig die vlot 
talen spreken: 

- Frans is onze tweede exporttaal 
- Frans is een belangrijke taal in de EG en in allerlei wereldorganisaties 
- Over de hele wereld wordt Frans gesproken 
- Franstalige bedrijven hebben een belangrijk aandeel in onze economie 
- Ken je Frans, dan leer je heel snel Spaans of Italiaans 

 
  Een pluspunt voor de arbeidsmarkt: 

- Er is een groot tekort aan Nederlanders die Frans beheersen 
- Met Frans heb je een grote voorsprong op collega’s die slechts één 

vreemde taal beheersen 
- Als je Frans kent, dan kunnen veel Nederlandse en Franstalige bedrijven je 

inzetten: hier of in het buitenland 
 
En niet te vergeten: Wat is er nu leuker dan in ons favoriete vakantieland de taal van 
de inwoners te spreken ?  
 

• Een goede ondersteuning voor vervolgopleidingen / studies 
 
Bij heel veel beroepen is het handig als je Frans spreekt. 
Denk bijv. eens aan: 
 
Ondernemer, Diplomaat, Politieagent(e), Kok, Commercieel medewerk(st)er, 
Directiesecretaresse, Inkoper, Touroperator, Journalist(e), Jurist(e), Reisleid(st)er, 
Conducteur, Receptionist(e), Baliemedewerk(st)er, Wijnhandelaar, Stewardess, 
Campingbeheerder, Televisiepresentator, Kelner, enz. enz. 
 
 
De sectie Frans wenst je veel succes bij je keuze ! 
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Geschiedenis 

 
1) ALGEMEEN: 
Geschiedenis is lang niet zo saai als je misschien had gedacht. Geschiedenis is veel 
meer dan alleen maar jaartallen uit je hoofd leren. Belangrijker is dat je leert 
begrijpen hoe bepaalde gebeurtenissen uit het verleden invloed hebben op het 
heden. Het vak draagt bij tot je algemene ontwikkeling. Je verplaatst je terug in de tijd 
en ontdekt hoe mensen vroeger leefden, werkten en dachten. Om dit verleden weer 
tot leven te brengen, gebruiken we bronnen zoals foto's, kranten, schilderijen. 
Maar geschiedenisleraren vertellen ook graag. Deze prachtige verhalen toveren 
historische gebeurtenissen weer voor de ogen van de leerlingen. 
In de geschiedenislessen wordt ook aandacht besteed aan bepaalde vaardigheden. 
Zo leer je de betrouwbaarheid van een bron te toetsen, een onderscheid te maken 
tussen feiten en meningen of conclusies te trekken en te argumenteren. Het leuke is 
dat je deze vaardigheden ook kunt gebruiken in je vervolgopleiding. 
 
2) W AARIN VERSCHILT DIT VAK MET DE ONDERBOUW? 
In de bovenbouw worden de onderwerpen die in de onderbouw zijn behandeld, 
verder uitgediept. Je gaat steeds meer op onderzoek uit om op die manier dingen te 
ontdekken. 
Kennis speelt uiteraard een belangrijke rol, maar je gaat deze kennis steeds meer 
toepassen om ontwikkelingen in verband te plaatsen en om achtergronden van 
gebeurtenissen te verhelderen. 
 
3) AANTAL LESUREN: 
Havo-4 en Havo-5: 3 lesuren 
 
4) EXAMENPROGRAMMA: 
Het eindexamen van geschiedenis bestaat uit een schoolexamen en een centraal 
schriftelijk examen. 
Het schoolexamen bestaat uit een examendossier:  
in Havo-4 maak je twee schoolexamens waaronder een praktische opdracht, in 
Havo-5 volgen nog drie schoolexamens waarvan één schoolexamen bestaat uit 
schriftelijke toetsen die je gedurende het examenjaar maakt. Deze vijf 
schoolexamens vormen de helft van je eindcijfer. De andere helft wordt ingevuld door 
het centraal examen dat zal gaan over het historisch overzicht. 
 
In de bovenbouw worden de onderwerpen die in de onderbouw zijn behandeld, 
verder uitgediept. Dit gebeurt aan de hand van de Tien Tijdvakken. Je gaat steeds 
meer op onderzoek uit om op die manier dingen te ontdekken. 
Kennis speelt uiteraard een belangrijke rol, maar je gaat deze kennis steeds meer 
toepassen om ontwikkelingen in verband te plaatsen en om achtergronden van 
gebeurtenissen te verhelderen 
 
5)WAAR TE KIEZEN? 
Geschiedenis is opgenomen binnen de profielen Cultuur en Maatschappij èn 
Economie en Maatschappij. 
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LO HAVO 

De vakken LO en BSM worden verzorgd door de sectie LO. Hieronder wordt kort 
uitgelegd wat je kunt verwachten van de vakken.  

LO 

Is Lichamelijke Opvoeding in het gemeenschappelijke deel van de 2e fase. Dit deel is 
voor iedereen verplicht en moet voldoende worden afgerond voor het examen. Twee 
zaken zullen nadrukkelijk in het oog springen wanneer je dit vak volgt. 

1. Modules 
In tegenstelling tot voorgaande jaren krijg je de onderdelen gegroepeerd 
aangeboden in modules. Hierbij maak je voor een deel ook zelf de keus welk 
onderdeel je wel óf juist niet wilt volgen. Dit houdt in dat je niet het hele jaar in 
dezelfde groep les krijgt. 

2. Bewegen en Regelen 
Nieuw in de 2e fase is bewegen en regelen. Bij dit onderdeel zul je een 
bijdrage leveren aan de sportdag in de onderbouw. Ook zul je tijdens de 
lessen nadrukkelijker moeten coachen, scheidsrechteren, organiseren, enz. 

In het examenjaar volg je helemaal geen klassikale LO-lessen meer. In de 4e klas 
maak je keuzes voor de onderdelen die je in de 5e klas wilt volgen. In de 5e klas krijg 
je vervolgens te horen waar je elk blok van 4 weken je lessen volgt. 

BSM 

Staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. BSM is het keuze-examenvak voor het 
vak lichamelijke opvoeding op de Havo en het Vwo. Het is een volwaardig 
examenvak en zal inhoudelijk voor een groot deel afwijken van het programma van 
LO. Op de Havo zul je zowel in de 4e klas als de 5e klas 3 lesuren per week besteden 
aan het vak BSM. Daarnaast zul je de lessen regelmatig moeten voorbereiden. Niet 
alle tijd wordt in de gymzaal doorgebracht, BSM blijft echter wel een echt praktijkvak. 
Ofwel we zullen hoofdzakelijk in de gymzaal te vinden zijn.  
Hieronder wordt kort beschreven voor wie het vak is bedoeld, wat je kunt verwachten 
en wat er van jou wordt verwacht. 

1. Voor wie is BSM (geschikt)? 
a. BSM is voor iedereen die op een normale manier kan deelnemen aan 

de lessen L.O. Dus niet alleen voor de goede sporters. Dit blijkt ook 
uit het feit dat voor Vwo slechts 25% van je examencijfer wordt bepaald 
door praktijk. Bij Havo ligt dit iets hoger, op 35%. 

b. BSM is niet alleen voor leerlingen die verder willen in de sport. Je doet 
ook vaardigheden op die van pas kunnen komen bij o.a. 
geüniformeerde beroepen, recreatiesector, “regelende” beroepen 
(management), onderwijs en andere sport en beweging gerelateerde 
beroepen en studies. Verder kan het natuurlijk ook gewoon een leuke 
en praktische aanvulling zijn op je profielkeuze als je sporten erg leuk 
vindt. 

2. Wat kun je verwachten? 
Net als bij LO krijg je gemoduleerd onderwijs. Elke module staan 2 of 3 
onderwerpen op het programma. Naast de praktische onderdelen (spel, 
turnen, atletiek) komen er ook veel theoretische onderdelen langs. In de 4e en 
5e klassen krijg je een theoretisch SE. Tevens zullen veel praktijk onderdelen 
vaak gecombineerd worden met theoretische toetsen.  



 18 

Verder ben je bij BSM veel bezig met het maken van opdrachten. Zo zijn er 
bijvoorbeeld opdrachten waarbij je werkt aan; een toernooi, een sportles voor 
je eigen en een andere klas, bewegingsanalyses, werkstukken waarbij je je 
verdiept in de sportcultuur, enz. Al deze onderdelen bepalen een groter deel 
van je eindcijfer dan het sporten in de gymzalen. Ondanks de grote 
weegfactor van de theorie blijft BSM een praktisch vak. Het merendeel van de 
lessen breng je dus gewoon in de gymzaal door. 

3. Wat verwachten wij van jou? 
Een enthousiaste en gemotiveerde houding waar het beweegactiviteiten 
betreft. Je zult sport en bewegen in de breedste zin van het woord ervaren. 
Bewegen, regelen, fysiologie en organiseren.  
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Maatschappijleer 

Maatschappijleer is een vak voor nieuwsgierige mensen die willen weten wat er om 
hen heen gebeurt en hoe de samenleving in elkaar zit. Maatschappijleer gaat zoals 
het woord het al zegt over de maatschappij. Niet over alles wat er in de maatschappij 
aanwezig is maar over problemen in de samenleving. Het zou geweldig zijn als 
iedereen kon doen wat hij of zij wilde alleen werkt onze samenleving niet op deze 
manier. In iedere samenleving worden regels opgesteld. Denk maar aan school, 
thuis, je vereniging enzovoort. Zo gelden er ook regels voor de mensen in Nederland. 
Op sommige momenten botsen die regels met wat mensen willen, en dan is er 
sprake van een maatschappelijk probleem. Een maatschappelijk probleem is een 
probleem dat meerdere groepen in de samenleving raakt en dat door een 
gemeenschappelijke aanpak opgelost moeten worden. Voorbeelden van 
maatschappelijke problemen zijn drugsproblematiek, de milieuproblematiek, de 
toenemende agressie enz. 
Het vak maatschappijleer gaat over de manier waarop maatschappelijke 
vraagstukken worden opgelost. Je leert hoe maatschappelijke vraagstukken in elkaar 
zitten. Als je weet hoe die vraagstukken in elkaar zitten dan kun je eigen opvatting 
bepalen over dit probleem en hoe jij dit zou oplossen. 
 
Maatschappijleer 
Maatschappijleer is verplicht in het gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen. 
De volgende thema’s komen bij maatschappijleer aan bod: 

• Rechtstaat 

• Parlementaire democratie 

• Verzorgingsstaat 

• Pluriforme samenleving 

Maatschappijleer wordt in Havo 4 afgesloten met een schoolexamen. 
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Maatschappijwetenschappen  

Maatschappijwetenschappen bestudeert de samenleving. Het vak kent veel 
overeenkomsten met sociologie. We kijken naar politieke, culturele, religieuze en 
economische aspecten van menselijke samenlevingen. Daarbij staan vooral de 
inrichting en veranderingen daarvan, alsmede conflicten en botsingen centraal. Bij 
Maatschappijwetenschappen bestudeer je verschillende maatschappelijke domeinen 
zoals samenlevingsvormen, maatschappelijke verschillen en veiligheid.   

Concreet gesteld bestudeer je bij Maatschappijwetenschappen bijvoorbeeld soorten 
bedreigingen voor de mens en hoe politieke partijen daarnaar kijken. Hoe moet 
terrorisme in de ogen van een liberaal of een socialist worden tegengegaan?  Wat 
hebben aangeboren dan wel aangeleerde kenmerken te maken met criminaliteit? 
Wat voor kiesstelsel heeft Nederland, en hoe verschilt dat van het kiesstelsel in 
Amerika? 
Wanneer het gaat over maatschappelijke verschillen bestudeert 
Maatschappijwetenschappen bijvoorbeeld: Wat is het verband tussen sociale 
ongelijkheid en positieverwerving? Heeft afkomst iets te maken met 
maatschappelijke positie? Is het mogelijk om klimmen of te dalen op de 
maatschappelijke ladder? Wat heeft globalisering te maken met mondiale sociale 
ongelijkheid? 

Je kiest maatschappijwetenschappen als je geïnteresseerd bent in wat zich in de 
wereld voordoet. Je bent geïnteresseerd in ons politieke stelsel. Internationale 
maatschappelijke problemen boeien je. Je bent bereid je te verdiepen in wat zich in 
de wereld voordoet. Je bent niet vies van een krant. Je deinst niet terug voor wat 
filosofie. Het is een talig vak; met andere woorden het lezen van stukken tekst en het 
schrijven van stukken tekst is een must.  

Toekomstmogelijkheden  
Maatschappijwetenschappen is goed voor je algemene ontwikkeling. Je leert dat 
zaken niet zwart/wit zijn, maar grijs. Je leert kritisch te zijn, je leert te onderbouwen. 
Daar heb je bij iedere studie en baan waar je later terecht komt wat aan. Het vak 
biedt verdieping aan diegenen die gaan werken voor de overheid, in welzijn en 
cultuur, maar ook in het onderwijs, in de journalistiek en in de juridische sector.   

Waar te kiezen? Maatschappijwetenschappen is te kiezen in de vrije ruimte bij de 
profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij.  
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 Muziek  

 
Als je het leuk vindt om muziek te maken of te zingen, als je al een hele tijd erover 
denkt om iets met een muziekinstrument te doen is er goed nieuws.  
Muziek als eindexamenvak betekent wel dat er een aantal veranderingen zijn ten 
opzichte van het vak muziek, zoals je dat in de eerste drie klassen hebt gehad. Zo 
gaat het op je rapport bijvoorbeeld net zo zwaar meetellen als Duits of Wiskunde. 
Daarnaast ga je ook in de vierde klas al beginnen met het programma van toetsing 
en afsluiting, het examen dus. Maar gelukkig word je daarin goed begeleid. 
 
Het vak muziek krijg je dan in de vierde en vijfde klas drie lesuren per week. In die 
drie lessen per week komen er vier verschillende onderdelen aan bod: 

- luisteren naar muziek 
- muziek maken met instrumenten 
- muziek maken met je stem 
- notenleer en geschiedenis 

 
Vooral tijdens het muziek maken merk je dat je door middel van muziek met elkaar 
kunt communiceren en dat je mede verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. In 
de vijfde klas zal dat muziek maken uiteindelijk leiden tot samen musiceren bij de 
Rijks Music Award, voor vele leerlingen die eraan meewerkten een van de 
hoogtepunten van hun schoolloopbaan. 
 
Het examenvak muziek wordt tenslotte afgesloten met een centraal schriftelijk 
eindexamen, waarin datgene dat je geleerd hebt nog eens aan bod komt en waarbij 
vooral het luisteren naar muziek maakt dat het een van de leukste examens is. 
 
Om het vak muziek als examenvak te gaan volgen is het van belang dat een eigen 
instrument bespeelt of dat je zeer gemotiveerd bent om dit te leren. Daarnaast is het 
ook goed om een basiskennis van muziektheorie te hebben.  
 
Voor vragen over muziek in havo 4 en 5 kun je terecht bij dhr. Elst. 
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Natuurkunde 

 
Algemeen 
Natuurkunde kom je overal om je heen tegen. Op technisch gebied: telefoon, licht, 
wasmachine, lift, computer, scheepvaart enz. Op medisch gebied: contactlens, 
röntgenfoto’s, MRI scan, bestralingen enz. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van 
ontwikkelingen en uitvindingen waaraan natuurkundigen hebben meegewerkt. 
Natuurkunde komt niet alleen van pas als je een exacte studie gaat doen, maar kan 
ook heel nuttig zijn als basis voor vele andere studierichtingen. Doordat je een flinke 
wetenschappelijke kennis opbouwt, ben je in staat kritisch en analytisch te denken. 
En dat komt weer bij vele beroepen van pas! 
 
Waarin verschilt dit vak met de onderbouw? 
Natuurkunde in de bovenbouw betekent een verdieping van de lesstof uit de 
onderbouw. Bekende stof uit de onderbouw wordt meer geformaliseerd: je gaat meer 
met formules rekenen. Daarnaast komt er een aantal onderwerpen bij: trillingen, 
radioactiviteit en fysische informatica. In de tweede fase wordt het vak natuurkunde 
een echte uitdaging. Je doet experimenten en voert daarnaast praktische opdrachten 
uit. 
 
Examenprogramma 
Het eindexamen voor natuurkunde 1 bestaat uit een schoolexamen en een centraal 
examen. Onderwerpen die in de bovenbouw aan bod komen zijn: 
Elektrische processen 
Beeld en geluid 
Kracht en beweging 
Materie en energie 
Kernenergie en techniek 
Mechanica 
Trillingen en golven 
 
Aantal lesuren 
In H4 4 uur, in H5 4 uur 
 
Waar te kiezen? 
Natuurkunde is opgenomen in het profiel natuur en techniek en een keuzevak bij het 
profiel natuur en gezondheid. 
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Nederlandse taal- en letterkunde (Nederlands)  

 
Algemeen 
Binnen de lessen Nederlands in de onderbouw besteden we aandacht aan de 
volgende zaken: 

• Leesvaardigheid.: tekstopbouw, begrijpend lezen en samenvatten. 

• Schrijfvaardigheid: leren schrijven van teksten waarbij gelet wordt op 
tekstopbouw, tekstdoelen en publiekgerichtheid.  

• Spreekvaardigheid: het houden van een spreekbeurt, spreken in het openbaar 

• Ondersteunende onderdelen als grammatica, spelling en taalkunde  

• Literatuur: boekverslagen maken, leren analyseren van jeugdliteratuur, het 
leesplezier bevorderen. 

 
Verschil onderbouw- bovenbouw 
Alle onderdelen uit de onderbouw komen terug in de bovenbouw. Het tempo wordt 
verhoogd. Belangrijk is vooral dat je zelfstandig kunt werken.  
 
Aantal lesuren. 
In havo-4 en havo-5 heb je 4 uur Nederlands per week. 
 
Examenprogramma. 
Het examenprogramma bestaat uit een centraal schriftelijk examen (CE) en diverse 
schoolexamens (SE). 
Het centraal schriftelijk examen bestaat uit de onderdelen tekstbegrip en 
samenvatting. 
Daarnaast krijg je verschillende schoolexamens: 

• spreekvaardigheid (een mondelinge presentatie),  

• schrijfvaardigheid ( een betoog, een beschouwing of een uiteenzetting),  

• literatuur ( lezen en leren analyseren van literatuur) 
 
Welk profiel? 
Nederlands maakt onderdeel uit van het gemeenschappelijk deel van alle profielen. 
 
Toekomstmogelijkheden. 
Het beheersen van het Nederlands is voor vele studierichtingen van belang. Het is 
niet allen de taal die we dagelijks gebruiken om met elkaar te communiceren, het is 
ook de taal waarin en waarmee hoger onderwijs gegeven wordt en waarin 
studieboeken zijn geschreven. Het goed actief en passief beheersen van deze kant 
van het Nederlands is dus een heel belangrijke voorwaarde voor succes in je 
vervolgstudie. Denk maar aan het schrijven van ingewikkelde  werkstukken en 
verslagen, het houden van presentaties en het lezen en begrijpen van teksten.  
Nederlands speelt dus bij alle studies een grote rol, maar staat natuurlijk centraal bij 
opleidingen tot leraar Nederlands, bij de studies journalistiek en 
communicatiewetenschappen. 
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Onderzoek & Ontwerpen(O&O) 

 
Algemeen 
Onderzoek en ontwerpen(O&O) is een nieuw examenvak speciaal voor het 
Technasium. Het Technasium is ontwikkeld voor havo leerlingen die graag 
theoretische kennis willen koppelen aan de praktijk. O&O bestaat uit 
projectopdrachten, waarin leerlingen samen aan een realistisch en uitdagend 
vraagstuk werken. Als je werkt aan een onderzoekopdracht dan gaat het meer over 
het bedenken van een theoretische oplossing van een probleem en bij ontwerpen 
ben je meer bezig met een creatieve oplossing. Het is een bijzonder vak omdat: 

• je zelf aan de slag gaat. 

• je vaak in teamverband werkt. 

• je met bedrijven en instellingen en hoger onderwijs werkt. 

• je aan echte actuele vraagstukken uit de maatschappij werkt. 
 

De projectopdrachten worden gezocht in beta-technische onderwerpen uit 
onderstaande werelden: 
 

• voeding & vitaliteit 

• mens & medisch 

• water, energie & natuur 

• mobiliteit & ruimte 

• science & exploration 

• market & money 

• lifestyle & design 
 

O&O is een competentiegericht vak, d.w.z., je moet over bepaalde vaardigheden 
beschikken zoals: doorzettingsvermogen, kennisgerichtheid, individueel werken, 
inventiviteit, procesgerichtheid, productgerichtheid, samenwerken, plannen en 
organiseren om een opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Natuurlijk is 
interesse voor de Bètavakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie 
gewenst. Het vak O&O is zeer geschikt voor zowel jongens als meisjes. 
 
Waarin verschilt dit vak met de onderbouw? 
O&O in de onderbouw werkt met bestaande opdrachten die ontwikkeld zijn door 
O&O docenten samen met een opdrachtgever uit de maatschappij. 
De vaardigheden worden nog ontwikkeld en groeien uit tot een bepaald niveau. 
In de bovenbouw zul je naast deze bestaande projectopdrachten ook zelf een 
opdracht moeten binnenhalen, een keuzeproject. Dit keuzeproject bestaat uit twee 
fasen. De voorbereidingsfase, waarin je samen met je teamgenoten op zoek gaat 
naar een beta-technische opdracht waarvoor een oplossing moet worden gezocht. 
Jullie zoeken hierbij zelf een opdrachtgever en schrijven ook zelf het project. Zodra 
jullie docent dit heeft goedgekeurd, gaan jullie het project daadwerkelijk uitvoeren (de 
uitvoeringsfase). Een keuzeproject duurt een half schooljaar (8 weken voorberei-
dingsfase en 8 weken uitvoeringsfase). In het eindexamenjaar voer je nog één 
project uit, de zogenaamde meesterproef. Behalve dat je weer in een team 
samenwerkt aan een vraagstuk, werk je ook aan een individuele theoretische 
verdieping. Je krijgt bij de meesterproef een mentor uit het hoger onderwijs. Deze 
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mentor is ook medegecommitteerde en beoordeelt samen met je O&O-docent  jullie 
werk. Bij het keuzeproject en de meesterproef krijg je meer verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid dan bij de O&O-projecten in de onderbouw. Je eigen interesse voor 
een beroep of studie worden belangrijk. Het contact met de opdrachtgever wordt 
intensiever en er is ook mogelijkheid om contacten te leggen met het hoger onderwijs 
(HBO en/of universiteiten). 
 
Aantal lesuren 
In  HAVO4  3 uur per week en in HAVO5 ook 3 uur per week  
Naast deze lesuren zul je er ook nog zelf tijd in moeten stoppen om het project af te 
ronden. Je kunt in je eigen tijd werken in het Technasium lokaal of buiten school. Je 
zult regelmatig werkoverleg moeten hebben met je O&O-docent. 
 
Examenprogramma 
Het vak O&O wordt afgerond met het schoolexamen (de meesterproef). Er wordt dus 
geen centraal eindexamen afgenomen. Het examenprogramma bestaat uit een 
aantal schoolexamens, bestaande uit  projectopdrachten en keuzeprojecten in HAVO 
4 en een meesterproef in HAVO 5. Alle projecten worden beoordeeld op twee 
aspecten, het proces en het product, die beiden even zwaar tellen. 
 
50% van het cijfer is de beoordeling die je als team krijgt voor het product dat je 
samen hebt gemaakt. De andere 50% is een individuele beoordeling voor jouw 
bijdrage tijdens het proces. Vaak is ook de opdrachtgever betrokken bij de 
beoordeling van het product. Hij kijkt met de ogen van een vakman en dat kan soms 
anders zijn als je docent. 
 
Waar te kiezen? 
Onderzoek&Ontwerpen is opgenomen als profielkeuzevak in de profielen natuur en 
techniek en natuur en gezondheid. 
 
Wanneer wordt je op het Technasium toegelaten? 
Heb je voor het vak O&O gekozen als profielkeuzevak dan krijg je nog een intake 
gesprekje waarin je je interesse, ambities en ervaring op het gebied van Bèta & 
technologie toelicht. Dit geldt alleen voor de leerlingen die geen O&O hebben 
gevolgd in de onderbouw! 
 
Kosten 
Voor deelname aan het Technasium wordt zowel in de onderbouw als in de 
bovenbouw een bijdrage gevraagd. Voor de bovenbouw is deze € 150,- per 
schooljaar. 
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Scheikunde 

 
Algemeen 
Scheikunde (of chemie, zoals het ook wel wordt genoemd) betekent eigenlijk: de 
kunst van het scheiden van stoffen. Mengsels van stoffen worden als het ware 
gesorteerd, stof voor stof. Je weet ondertussen al veel over scheikunde, zonder datje 
het zelf weet. Je komt scheikundige processen dagelijks tegen en bijna alle 
materialen, waaruit gebruiksvoorwerpen bestaan, hebben wel iets met scheikunde te 
maken. Misschien heb je niet gerealiseerd dat koffie zetten, een eitje koken, het 
roesten van ijzer of het wassen van je haar ook scheikundige processen zijn. En wat 
dacht je van de kunststof huls van je pen, je mobieltje, de kleurstof in je kleding, het 
staal van de poten van stoelen en tafels. Dat zijn ook allemaal producten van de 
chemie! 
Ook als je niet van plan bent om na de middelbare school door te gaan met chemie is 
scheikunde een handig vak om te volgen. Het systematisch aanpakken en oplossen 
van problemen kun je namelijk eigenlijk overal toepassen. Als je wel verder wilt gaan 
met scheikunde zijn er tal van mogelijkheden, van gezondheidszorg tot 
levensmiddelenindustrie, van chemische industrie ( productontwikkeling) tot de 
milieubranche. 
 
Waarin verschilt dit vak met de onderbouw? 
Scheikunde in de bovenbouw is een vervolg op scheikunde in de onderbouw. Het 
practicum zal een steeds grotere rol spelen. Niet het aantal keer maar de moeilijkheid 
van de proeven Daarvoor moetje in staat zijn om zelfstandig allerlei experimenten te 
bedenken en uit te voeren .De verslaglegging is dan belangrijk voor de beoordeling. 
Vooral het logisch denken en beredeneren is belangrijk. Het krijgen van inzicht en 
het toepassen van de stof is belangrijker dan het letterlijk van buiten leren van de stof 
 
Aantal lesuren 
Scheikunde in 4 Havo 3 uur per week en in 5 Havo 3 uur per week. 
 
Examenprogramma 
Het eindexamen voor scheikunde bestaat uit een aantal schoolexamens ( 
theoretische- en een praktisch) en een centraal examen. 
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn 
Stoffen en materialen 
Verschillen in materiaaleigenschappen worden behandeld zoals verschil in 
oplosbaarheid, brandbaarheid, smeltpunt enz. 
Er wordt ingegaan op de bouw van atomen, moleculen en stoffen, in combinatie met 
hun eigenschappen. 
De eigenschappen van een stof bepalen de gebruiksmogelijkheden. 
Koolstofchemie, 
De naamgeving komt aan de orde. Het gebruik van kunststoffen : vezels, kabels, 
huishoudelijke artikelen, rubber is enorm toegenomen. Het “maken”van kunststoffen, 
verklaring van eigenschappen en toepassingen komt aan de orde. Ook het gebruik 
van aardolie en het maken van de brandstoffen wordt behandeld. 
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Biochemie 
Ons lichaam is een grote chemische fabriek De bouw van eiwitten, vetten en 
koolhydraten en de afbraak ervan wordt behandeld. 
 
Het sturen van reacties 
Bij dit belangrijke onderdeel komt aan de orde welke factoren invloed hebben op de 
snelheid waarmee een reactie verloopt. Bij dit onderwerp wordt veel aan reacties 
gerekend. 
 
Chemische industrie 
De productie van stoffen op grote schaal komt aan de orde en de problemen die 
daarbij optreden. Allerlei zuiveringsprocessen komen aan bod. Je maakt kennis met 
een aantal stoffen die in het groot worden gemaakt. 
        ' 
Zuren en basen 
Overal komen zuren voor. In de atmosfeer, in onze maag en in ons bloed. 
Er wordt onderzoek gedaan waarbij chemische reacties en berekeningen een 
belangrijke rol spelen 
 
Reacties en stroom 
In batterijen en in accu’s treden belangrijke reacties op waarbij chemische energie 
omgezet wordt in elektriciteit. Oxidatieprocessen zoals roesten en het tegengaan 
hiervan leer je bij dit onderwerp. 
 
Waar te kiezen? 
Scheikunde is opgenomen binnen de profielen natuur en gezondheid en natuur en 
techniek.  
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Tekenen 

 
Tekenen is bij het profiel C&M een profielkeuzevak en voor alle anderen een keuze-
examenvak in het vrije deel. Iedereen kan tekenen kiezen. Het is een volwaardig 
examenvak en zal wat betreft inhoud en vorm een verdieping zijn van tekenen, BK1 
en/of bk2 in de onderbouw. In de onderbouw bestonden de lessen grotendeels uit 
het maken van praktijkwerk met daarin wat theorie. Die theorie komt terug in H4. 
Daarnaast krijg je in H4 en H5 kunstbeschouwing. Bij kunstbeschouwing leer je 
kijken en vergelijken van kunstwerken uit de kunstgeschiedenis. Maar het 
belangrijkste deel blijft natuurlijk het praktijkwerk!  
 
Voor wie is tekenen geschikt? 
Tekenen is niet alleen voor de leerlingen die verder willen in de kunst en vormgeving. 
Je doet vaardigheden op die voor iedereen van pas komen. Onze snel 
globaliserende arbeidsmarkt heeft in de toekomst behoefte aan creatieve en flexibele 
mensen, mensen die hun kennis en vaardigheden elke keer op een andere manier 
weten toe te passen. Mensen die nieuwe ideeën hebben. 
En dat is juist wat je leert bij het vak tekenen; nieuwe plannen bedenken, onderzoek 
hoe deze plannen het beste gemaakt kunnen worden en leren hoe je deze plannen 
kunt presenteren aan een ander. Daarnaast leer je tijdens tekenen kritisch te kijken 
naar werk van anderen: wat wil de ander jou vertellen en wat kun je er zelf 
vervolgens weer mee.  
 
Moet je goed kunnen tekenen? 
Tekenen is voor iedereen, dus niet alleen voor de top tekentalenten. Ben je creatief? 
Vind je het leuk om nieuwe dingen te bedenken? Ben je graag praktisch bezig? Wil je 
naast de theorievakken ook nog wat anders? Wil je goed voorbereid zijn op het 
bedrijfsleven? Dan is tekenen zeker wat voor jou! 
 
Hoe ziet het programma eruit?  
In H4 en H5  krijg je 3 uur per week les. Een van de uren per week wordt aan theorie 
en kunstbeschouwing besteed. De overige uren heb je praktijklessen. Tijdens de 
praktijklessen leer je eerst heel veel verschillende technieken en materialen kennen. 
Je leert hoe je over een thema ideeën kunt vormen en hoe je deze ideeën op papier 
kunt zetten. Je wordt daarbij steeds zelfstandiger. Uiteindelijk heeft ieder zijn eigen 
proces doordat ieder eigen keuzes maakt en creëer je een eigen kunstwerk naar 
aanleiding van het examenthema. Dat kan ook op het gebied van fotografie of 3d 
zijn.  
Jouw examenwerk wordt op school tentoongesteld tijdens de eindexpositie. 
 
Examenprogramma 
Het eindexamen voor tekenen bestaat uit een aantal schoolexamen onderdelen 
(praktijk en theorie) en een theoretisch centraal examen. 
 
 
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om je docent om uitleg te vragen en wie 
weet, zien we je dan volgend jaar in de vierde. 
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Wiskunde 

Op de havo zijn er drie soorten wiskunde te weten wiskunde A, wiskunde B en 
wiskunde D. 
Wiskunde A sluit  aan bij het CM en EM-profiel.   
Wiskunde B sluit beter aan bij de vakken van NG en NT. Veel leerlingen 
ervaren wiskunde B als "moeilijker" dan wiskunde A, maar dat is niet voor iedereen 
zo.  
Wiskunde D is voor leerlingen met wiskunde B in hun profiel. Deze leerlingen 
krijgen een deel van de stof die bij  wiskunde A hoort, maar ook nog een verdere 
verdieping van de B-stof. Dit is typisch voor leerlingen die wiskunde leuk vinden en 
die zich voor willen bereiden op de echte "technische" beroepen.  
  
  
Profiel Cultuur & Maatschappij. 
In dit profiel kun je wiskunde A kiezen, maar het hoeft niet. 
Dit is dus het enige profiel waarin wiskunde niet verplicht is. 
Mocht je naar de PABO willen, dan is de keuze voor wiskunde A aan te bevelen. 
Ook als je na de havo over wil stappen naar het VWO kun je niet zonder wiskunde. 
  
Profiel Economie & Maatschappij. 
In dit profiel kies je wiskunde A of wiskunde B.  
  
Profiel Natuur & Gezondheid. 
In dit profiel kies je wiskunde A of wiskunde B.  
Als je wiskunde B kiest, kun je in je vrije ruimte voor wiskunde D kiezen. 
  
Profiel Natuur & Techniek. 
In dit profiel zit verplicht wiskunde B en kun je in je vrije ruimte voor wiskunde D 
kiezen. 
  
 Wiskunde A. (havo 4: 3 uur; havo 5: 3 uur) 
In wiskunde A gaat je aan het werk met praktijkgerichte vraagstukken, waarbij je gaat 
werken met tabellen en grafieken en een beperkte hoeveelheid algebra (formules en 
letterrekenen). 
Ook statistiek staan op het programma. Dat gaat over het verzamelen, ordenen en 
verwerken van gegevens, onder andere met behulp van de computer. 
  
Wiskunde B. (havo 4: 4 uur; havo 5: 3 uur) 
Wiskunde B is veel algebraïsch rekenen en is ook abstracter dan wiskunde A. 
Veel tijd wordt besteed aan het onderzoek van grafieken die bij diverse formules 
horen. 
Wiskunde B gaat in tegenstelling tot wiskunde A verder met meetkunde. 
  
Wiskunde D. (havo 4: 3 uur; havo 5: 3 uur) 
Wiskunde D is bedoeld om je wiskundekennis helemaal compleet te maken, zodat je 
geen problemen hoeft te verwachten bij het vervolgonderwijs wat betreft de 
wiskunde. Wiskunde D gaat behalve over kansrekening en statistiek ook nog dieper 
in op het formule-onderzoek zoals in wiskunde B. 


