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Programma

- Wanneer naar HAVOtop
- Opbouw vakkenpakket
- Activiteiten keuzebegeleiding



Wanneer naar HAVOtop?

- Diploma VMBO
- Wenselijk:
- Kernvakken (ne, wi, en) minimaal een 6
- Positief advies
- Aansluiting vakken optimaal



Opbouw vakkenpakket

1. Verplichte vakken
2. Profieldeel 
3. Vrije ruimte



1. Verplichte vakken HAVOtop

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer (havo 4)
• Godsdienst/Levensbeschouwing
• Lichamelijke Opvoeding (LO)
• Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)
• Rekenen



2. Profieldeel HAVO 

Keuze uit vier profielen:
• Cultuur & Maatschappij 
• Economie & Maatschappij
• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek 



Profielvakken

Verplicht profielvak
Geschiedenis

Uit de onderstaande talen kies je er dan één
Duits/Fries/Spaans-tl

Uit de onderstaande vakken kies je er ook één
Aardrijkskunde/Economie

Uit de onderstaande vakken kies je er één
Kunst-bevo/Duits/Fries/Spaans-tl

Je hebt nu naast geschiedenis drie profielvakken gekozen.
Schrijf die hieronder op:

1. Geschiedenis
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
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HAVOtop         
Cultuur & Maatschappij



HAVOtop
Economie & Maatschappij

Profielvakken

Verplichte profielvakken
Economie 

Geschiedenis

Kies een soort Wiskunde
Wiskunde-A of Wiskunde-B

Uit de onderstaande vakken kies je er ook één
Aardrijkskunde

Duits/Fries/Bedrijfseconomie

Je hebt nu naast economie en geschiedenis
twee profielvakken gekozen.

Schrijf die hieronder op:
1.Economie
2.Geschiedenis
3.………………………………………………………
4.………………………………………………………
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HAVOtop
Natuur & Gezondheid

Profielvakken

Verplichte profielvakken
Biologie

Scheikunde

Kies een soort  Wiskunde
Wiskunde-A of Wiskunde-B

Uit de onderstaande vakken kies je er ook één
Aardrijkskunde/Natuurkunde/NLT

Je hebt nu naast biologie en scheikunde twee profielvakken gekozen.
Schrijf die hieronder op:

1.Biologie
2.Scheikunde
3.………………………………………………………
4.………………………………………………………
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HAVOtop
Natuur & Techniek

Profielvakken

Verplichte profielvakken
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde-B

Uit de onderstaande vakken kies je er dan één
Biologie

NLT

Je hebt nu naast natuurkunde, scheikunde en Wiskunde-B
één profielvak gekozen.
Schrijf dat hieronder op:

1.Natuurkunde
2.Scheikunde
3.Wiskunde-B
4.……………………………………………………… 12



3. Vrije ruimte

een vak ter verdieping of verbreding van profiel
- keuzevrijheid ↔ roosterbeperking →

1e en 2e keuze aangeven

-



Nieuwe vakken:
- spaans-el 
- NLT
- kunst
- bedrijfseconomie



- geschiedenis en aardrijkskunde goed op te 
pakken zonder VMBO-examen
- economie idem, maar wel met wiskunde A 
(in verband met rekenwerk)
- bedrijfseconomie alleen met economie 
en/of wiskunde A



Tips

- kies vakken die goed passen
- houd rekening met vervolgstudie
- VMBO = geen HAVO
- de perfecte keuze bestaat niet..





Dit schooljaar op de HAVOtop:

- proeflessen 25 januari 2023
- informatieavond 14 februari 2023
- profielkeuzegesprekken februari/maart 2023
- ouderavond 5 juli 2023



Wij informeren en begeleiden, maar 
uiteindelijk is het de keuze van de 

leerling & ouder(s)



Vragen?

u.bouma@havotop.nl

mailto:u.bouma@havotop.nl
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