ARHC - doorstromen naar de havo
Waaraan moet je voldoen om door te mogen stromen naar de havo op het ARHC?
Wanneer ben je kansrijk?

Inleiding
Jaarlijks stroomt landelijk ongeveer 17% van de
vmbo-leerlingen door van MAVO naar HAVO.
MAVO bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs.
MAVO is dus geen vooropleiding voor de HAVO.
Naast het MBO kun je er ook voor kiezen om eerst nog HAVO
te doen. Daar zijn wel voorwaarden voor.

Verschil MAVO EN HAVO
Op de havo ligt het niveau hoger dan op de mavo:
●
●
●
●
●
●

lesstof is ingewikkelder
toetsvragen zijn moeilijker
de werkdruk is hoger.
er wordt meer en pittigere lesstof behandeld
het tempo in de lessen is sneller
vraagt meer van je zelfstandigheid.

De HAVO is niet voor elke leerling geschikt.
Tip: praat eens met een leerling die vorig jaar de overstap heeft
gemaakt!

Voorwaarden opstromen
havo
1.
2.
3.

Geslaagd voor mavo diploma inclusief een plusvak.
Aanmelden bij decaan vóór 1 maart 2022
Bewijs van inschrijving MBO inleveren bij decaan (altijd
een plan B)!

Op het arhc heeft elke leerling in 4 mavo standaard een
plusvak en doet dit jaar dus in 7 vakken examen. Een plusvak
is een examenvak, óf een vak met alleen een schoolexamen.
Als je gedurende het examenjaar een plusvak laat vallen, dan
heb je géén toegang meer tot de havo.

Wanneer ben je kansrijk op
de havo?
Als je op de mavo op je eindlijst voor alle vakken een 7 hebt
en je hebt maximaal 1 x een 6, dan ben je kansrijk op de havo
Toelichting: op de havo gaat een mavo-leerling gemiddeld 1
punt omlaag. Dat betekent dat je dan gemiddeld genomen zou
kunnen eindigen met allemaal 6-en en 1 x een 5. Daarmee is
een leerling geslaagd op de havo en dus kansrijk.

Voorwaarden vakkenkeuze
Voor toegang tot de profielen in HAVO 4 heeft de leerling
examen gedaan in:
- Frans of Duits voor het profiel CM
- wiskunde én economie voor het profiel EM
- wiskunde, biologie én nask2 voor het profiel NG
- wiskunde, nask1 én nask2 voor het profiel NT
Klik op de link voor het profielkeuzeformulier van 4 havo voor
schooljaar 2022-2023.

Procedure
● Leerling meldt zich aan bij decaan voor 1 maart inclusief
bewijs van inschrijving MBO en ingevuld
profielkeuzeformulier havo 4
● leerling heeft een gesprek met decaan waarbij het
vakkenpakket, profielkeuze, motivatie en werkhouding
besproken wordt
● Indien de leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor
toegang tot de profielen, is toegang tot de havo bij het A.
Roland Holst niet mogelijk. Leerling, ouder, teamleider en
decaan gaan vervolgens in gesprek over wat wel mogelijk
en haalbaar is en hoe dit eventueel bereikt kan worden.

Leerstrategie aanpassen!
● Op de mavo zijn veel leerlingen gewend lesstof te stampen
wanneer ze deze niet geheel begrijpen.
● Op de havo is dit in zekere mate nog steeds mogelijk, maar het
wordt wel moeilijker om op deze manier goede cijfers te halen.
De focus gaat namelijk iets meer liggen op het daadwerkelijk
begrijpen van de lesstof, en niet alleen op het leren van de stof.
Die knop kan voor sommigen in eerste instantie lastig om te
zetten zijn.

Belangrijk
● Motivatie, waarom wil je havo doen?
● Let op leerstrategie!
● HAVO is gericht op de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden voor hoger beroepsonderwijs, dit moet je
leuk vinden!
● Cijferlijst in 4 HAVO in sommige gevallen belangrijk voor
numerus fixus studies! (zie link studiekeuze123.nl)

De 4 profielen op de havo
-

Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
(Natuur en Techniek - niet mogelijk om te kiezen)

Geen wiskunde B mogelijk, mist aansluiting vanuit mavo
In de volgende dia´s worden de profielen kort toegelicht.

• Kernwoorden zijn: sociaal, maatschappelijk, artistiek,
communicatie.
• Gericht op taal, kunst, maatschappelijke vakken en
rechten. Je ontwikkelt je sociale kanten en je
creativiteit.
• Studies: o.a. talen en literatuur, communicatie, theater,
filosofie, geschiedenis, sociale opleidingen,
psychologie, sociologie, Pabo...
• Handig: wiskunde A (vwo verplicht)

• Kernwoorden zijn: rekenen, onderzoeken,
management
• Focus op: de financiële kant van de maatschappij,
economie, handel, management, administratie,
accountancy, communicatie, toerisme
• Studies: o.a. bedrijfseconomie, bedrijfskunde,
bestuurskunde, commerciële economie, hogere
hotelschool, sociale geografie,
personeelsmanagement, international business...
• Let op: sommige studies wiskunde B nodig (bv.
technische bedrijfskunde)

• Kernwoorden: gezondheidszorg, biologie, milieu,
medische en biologische wereld
• Belangstelling voor mensen/zorg/gezondheid,
milieu, voeding
• Studies: geneeskunde, tandheelkunde,
diergeneeskunde, farmacie, medische biologie,
fysiotherapie, verloskunde, verpleegkunde...
• Let op: soms wiskunde B en/of natuurkunde
nodig
• Met exacte vakken goed uit de voeten kunnen!

• NIET MOGELIJK OM TE KIEZEN
• Kernwoorden bij dit profiel zijn: techniek, bouwen,
ontwerpen, wiskunde.
• Focus op: berekenen, onderzoeken en/of
ontwerpen
• Studies: bouwkunde, civiele techniek,
werktuigbouwkunde, lucht- en
ruimtevaarttechniek, industrieel ontwerpen,
maritieme techniek, sterrenkunde, elektrotechniek,
technische informatica...
• Let op: exacte vakken spelen belangrijke rol

Profielwerkstuk havo
Aan het profielwerkstuk op de havo worden andere eisen
gesteld.
Zo worden er bij de HAVO bijvoorbeeld hogere eisen
gesteld aan de inhoud en zijn de onderwerpen niet meer
van tevoren bepaald, maar zijn gekoppeld aan je
profielvakken.
Het profielwerkstuk is dus veel uitgebreider
en groter dan op de mavo.

Vragen?
Vragen over het opstromen van mavo naar havo? Neem gerust
contact op met de decaan, mevrouw I. Eckardt via
ieckardt@gsf.nl of arhc-decaan@gsf.nl.

