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INSTROMEN IN HAVO 4

AANMELDEN
Er zijn een paar aandachtspunten waarmee je rekening moet houden wanneer je je 

wilt aanmelden voor de havo:

• Je moet voor de mavo slagen in 8 vakken.

• Vanuit het docententeam moet je een positief advies krijgen.

• Wil je wiskunde B kiezen in het pakket, dan kan dat alleen wanneer de vakdocent 

hiervoor een positief advies geeft.

• Je meldt je op tijd aan en levert daarbij alle gevraagde documenten in.

Ben je bereid om alles op alles te zetten en wil je graag een havo-diploma halen op 

’t Rijks? Meld je dan op tijd aan en stuur de gegevens (aanmeldformulier, 

profielkeuze, motivatiebrief en motivatiefilmpje) uiterlijk 8 april 2022 naar 

rvloon@rsgrijks.nl !

Kijk op onze website www.rsgrijks.nl onder de tegel ‘instromen in havo 4’ om alle 

formulieren en bestanden te downloaden.

Je krijgt uiterlijk 22 april 2022 van ons te horen of je wordt aangenomen. Zorg ervoor 

dat je je voor de zekerheid ook op tijd inschrijft voor een mbo-opleiding.

Kom je er niet aan uit en heb je nog vragen? Neem contact op met de decaan 

rvloon@rsgrijks.nl

Dhr. W. de Haan
teamleider h4/h5

Dhr. R. van Loon
decaan havo

Mevr. R. Hamers
conrector havo

DIT ZEGGEN ONZE LEERLINGEN VAN DIT JAAR OVER HAVO 4:

 ‘Het is aanpassen en wennen als je in havo 4 komt’

‘Je moet zelfstandiger worden’

‘De vakken gaan dieper op de stof in’

‘Je moet er niet te makkelijk over denken’

‘Als je een goede motivatie hebt, zeker doen!



TER INTRODUCTIE
Je zit momenteel in je eindexamenjaar van 
de mavo en je gaat een spannende tijd te-
gemoet; de examenperiode nadert. Behalve 
dat je je zo goed mogelijk voorbereidt op 
het examen moet je je ook bezighouden met 
die ene belangrijke vraag: ‘wat wil ik na mijn 
diploma gaan doen?’

De meeste leerlingen met een mavo-diploma 

op zak zullen kiezen voor een beroepsop-

leiding op het mbo; daar heb je je immers 4 

jaar lang op voorbereid! Andere leerlingen 

kiezen ervoor om in te stromen op een havo-

opleiding.

DE VERSCHILLEN
Zoals je weet, duurt een mavo-opleiding 

(als het goed is) 4 jaar, een havo-opleiding 

duurt 5 jaar. Wanneer je ervoor kiest om na 

de mavo naar de havo te gaan betekent dit 

dat je tenminste nog eens 2 jaar op de mid-

delbare school zit. Dit houdt in dat je meestal 

18 jaar bent wanneer je de middelbare school 

verlaat.

Ook een havo-opleiding bereidt, net als 

een mavo-opleiding, leerlingen voor op een 

beroepsopleiding, maar dan voor het hbo. Ui-

teraard zit er wel verschil in de moeilijkheids-

graad. Ook met een afgeronde mbo-opleiding 

kan je nog instromen op het hbo.

Behalve de duur van de opleiding zijn er 

vooral veel inhoudelijke verschillen. Op de 

havo ligt het niveau hoger dan op de mavo. 

Lesstof is ingewikkelder, toetsvragen zijn 

moeilijker en de werkdruk is vele malen hoger. 

Er wordt simpelweg veel meer en pittigere 

lesstof behandeld op de havo dan op de 

mavo. Daardoor ligt het tempo in de lessen 

ook wat hoger dan je als mavo-leerling ge-

wend bent. Ook verwachten docenten meer 

zelfinitiatief en zelfverantwoordelijkheid van 

de leerlingen. Kortom: er wordt niets op een 

presenteerblaadje aangereikt.

Dat kan voor sommige leerlingen die de 

overstap hebben gemaakt van mavo naar 

havo best lastig zijn. Reken erop dat je op de 

havo wekelijks wat meer vrije tijd zal moeten 

inleveren dan op het vmbo. Er is echt een 

hoger denkniveau vereist op de havo. Regel-

matig hoor je dan ook verhalen van mensen 

voor wie de overstap te groot blijkt te zijn. Dat 

betekent niet dat het onmogelijk is om na je 

mavo een havo-diploma te halen. In het begin 

bestaat wel de kans dat je te maken krijgt 

met een behoorlijke cultuurverandering.

Op de havo wordt een andere denkwijze 

verwacht dan op de mavo. Soms lukt het 

je nu vast om een voldoende te scoren ook 

al begrijp je de stof niet helemaal wanneer 

je bepaalde zaken van buiten leert. Op de 

havo is ‘stampen’ niet voldoende; op toetsen 

worden namelijk vragen gesteld waarbij je 

het geleerde zelf moet toepassen in nieuwe 

situaties. Je moet de stof dus echt begrijpen.

ONDERNEMEND LEREN OP ’T RIJKS
Op ’t Rijks vormt de term ‘ondernemend leren’ 

de rode draad binnen de havo. Dit betekent 

dat de lessen bijdragen aan het ontwikke-

len van jonge, zelfstandige, ondernemende 

leerlingen. Er wordt hierbij een groot beroep 

gedaan op vaardigheden zoals samen-

werken, feedback geven en ontvangen en 

kritisch denken.

Je moet probleemoplossend kunnen denken 

en een actieve, zelfstandige leerhouding 

hebben.

INSTROMEN IN HAVO 4 OVERZICHT MOGELIJKE KEUZESINSTROMEN IN HAVO 4

VAKKEN EN PROFIELEN
De volgende vakken zijn op te pakken in havo 4 zonder deze vakken gevolgd te hebben in 

mavo 4:

• Geschiedenis

• Aardrijkskunde

• Biologie

• Bedrijfseconomie

• Maatschappijwetenschappen

• O&O (onderzoek en ontwerpen)

• BSM (bewegen, sport en maatschappij)

• Tekenen

• Muziek

In havo 4 moet je een profiel kiezen.

De volgende profielen worden aangeboden:

Natuur en Techniek
Scan de QR-code voor een korte uitleg  >>>

Natuur en Gezondheid
Scan de QR-code voor een korte uitleg  >>>

Economie en Maatschappij
Scan de QR-code voor een korte uitleg  >>>

Cultuur en Maatschappij
Scan de QR-code voor een korte uitleg  >>>

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel,

profielvakken, profiel-keuzevakken en keuze-examenvakken.

Zie de tabel op de volgende pagina. 

Je profielvakken kies je door onderstaande stappen te doorlopen.

1. Je kiest één profiel.

2. Je volgt alle vakken uit het gemeenschappelijk deel.

3. Je kiest één profiel-keuzevak.

4. Je kiest één keuze-examenvak (dit mag ook een extra profiel-keuzevak zijn).

5. Bij het profiel C&M moet je een extra profielkeuzevakkiezen.

profiel
Natuur en Techniek

profiel
Natuur en Gezondheid

profiel
Economie en Maatschappij

profiel
Cultuur en Maatschappij

Natuur en Techniek 
(N&T)

Natuur en
Gezondheid (N&G)

Economie en
Maatschappij (E&M)

Cultuur en
Maatschappij (C&M)
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• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke
   opvoeding 
• CKV 

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke
   opvoeding 
• CKV 

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke
   opvoeding 
• CKV 

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Lichamelijke
   opvoeding 
• CKV 
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en • Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde

• Wiskunde  A of B
• Biologie
• Scheikunde

• Wiskunde  A of B
• Economie
• Geschiedenis

• Geschiedenis
• Frans of Duits
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n • Biologie

• Wiskunde D
• O&O*

• Aardrijkskunde
• Natuurkunde
• O&O*

• Frans
• Duits
• Aardrijkskunde 
• Bedrijfseconomie
• Maatschappij-
wetenschappen

• Aardrijkskunde 
• Maatschappij-
wetenschappen
• Economie

• Muziek*
• Tekenen*
• Frans
• Duits
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Je kunt kiezen uit de overgebleven profielkeuzevakken of je kiest een vak uit
onderstaande mogelijkheden.

• BSM*
• Duits
• Frans
• Aardrijkskunde
• Economie
• Bedrijfseconomie
• Muziek*
• Tekenen*

• BSM*
• Duits
• Frans
• Economie
• Bedrijfseconomie
• Muziek*
• Tekenen*
• Wiskunde D (alleen
   in combinatie   
   met wiskunde B)

• BSM*
• Biologie
• Muziek*
• Tekenen*

• BSM*
• Duits
• Frans
• Biologie
• Wiskunde A
• Bedrijfseconomie

* Deze vakken kunnen niet samen in een vakkenpakket gekozen worden

                                                     Voor meer uitleg over

     de te maken keuzes  >>>


