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Keuzeformulier van mavo naar havo   2020-2021 
  

Naam    _____________________________M/V 

Klas      _____________________________ 

Mentor  _____________________________ 

                                                                           Datum   _____________________________ 

 

 

Verplichte vakken in het gemeenschappelijk deel          Verplichte schooleigen deel van het vrije deel 

            

 

 

 

 

Keuze profiel en profielvakken  Let op: elk vak mag maar één keer gekozen worden  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Vak 

Ckv 

Engels 

Lichamelijke opvoeding 

Maatschappijleer 

Nederlands  

Vak 

Levensbeschouwing  

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

Profielwerkstuk  

Cultuur & Maatschappij ☐ 

Verplicht vak 

Geschiedenis  

Economie & Maatschappij☐ 

Verplichte vakken 

Economie 

Geschiedenis  

Natuur & Techniek        ☐ 

Verplichte vakken 

Natuurkunde  

Scheikunde  

Wiskunde B  

Natuur & Gezondheid    ☐ 

Verplichte vakken 

Biologie 

Scheikunde  

1 vak kiezen  

Biologie  ☐ 

Natuur, Leven en ☐ 

Technologie (NLT) 

Wiskunde D  ☐ 

1 vak kiezen  

Duits  ☐ 

Frans  ☐ 

1 vak kiezen  

Wiskunde A ☐ 

Wiskunde B  ☐ 

1 vak kiezen  

Wiskunde A ☐ 

Wiskunde B  ☐ 

1 vak kiezen  

Aardrijkskunde   ☐ 

Economie   ☐ 

Maatschappijweten- ☐ 

schappen 

1 vak kiezen  

Aardrijkskunde  ☐ 

Natuur, Leven en  ☐ 

Technologie (NLT) 

Natuurkunde  ☐ 

1 vak kiezen  

Aardrijkskunde  ☐ 

Bedrijfseconomie  ☐ 

Duits ☐ 

Frans ☐ 

Maatschappijweten- ☐ 

schappen  1 vak kiezen  

Duits  ☐ 

Filosofie   ☐ 

Frans ☐ 

Handvaardigheid  ☐ 

KUBV (tekenen)   ☐ 

Muziek ☐ 
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Keuzevakken in het vrije deel (één kiezen) 

 

Keuze vrije deel onder voorbehoud organiseerbaarheid en betaalbaarheid 

* alleen KUBV óf Ha óf Mu mag    ** mag alleen in combinatie met WiB 

 

 

 

  

Profieleisen voor de overstap van 4 mavo naar 4 havo 

 

 

       _______________________________________   _______________________________________ 

  (handtekening leerling)      (handtekening ouder/verzorger) 
 

 

Natuur & Techniek  

Vak 

Aardrijkskunde    ☐ 

Bedrijfseconomie ☐ 

Bewegen, sport en ☐ 

maatschappij (BSM) 

Biologie  ☐ 

Duits ☐ 

Economie ☐ 

Filosofie   ☐ 

Frans ☐ 

Geschiedenis  ☐ 

Handvaardigheid*  ☐ 

KUBV (tekenen)*   ☐ 

Maatschappijweten- ☐ 

schappen  

Muziek* ☐ 

Natuur, Leven en  ☐ 

Technologie (NLT) 

Wiskunde D** ☐ 

Economie & Maatschappij 

Vak 

Aardrijkskunde  ☐ 

Bedrijfseconomie  ☐ 

Bewegen, Sport en ☐ 

Maatschappij (BSM)  

Biologie ☐ 

Duits  ☐ 

Filosofie   ☐ 

Frans ☐ 

Handvaardigheid*  ☐ 

KUBV (tekenen)*   ☐ 

Maatschappijweten- ☐ 

schappen 

Muziek* ☐ 

Cultuur & Maatschappij  

Vak 

Aardrijkskunde   ☐ 

Bewegen, Sport en ☐ 

Maatschappij (BSM) 

Biologie    ☐ 

Duits  ☐ 

Economie  ☐ 

Filosofie ☐ 

Frans ☐ 

Handvaardigheid*  ☐ 

KUBV (tekenen)*   ☐ 

Maatschappijweten- ☐ 

schappen 

Muziek* ☐ 

Wiskunde A ☐ 

Natuur & Gezondheid  

Vak 

Aardrijkskunde   ☐ 

Bedrijfseconomie ☐ 

Bewegen, Sport en ☐ 

Maatschappij (BSM) 

Duits  ☐ 

Economie  ☐ 

Filosofie   ☐ 

Frans ☐ 

Geschiedenis   ☐ 

Handvaardigheid*  ☐ 

KUBV (tekenen)*   ☐ 

Maatschappijweten- ☐ 

schappen 

Muziek* ☐ 

Natuur, Leven en  ☐ 

technologie (NLT) 

Natuurkunde ☐ 

Wiskunde D** ☐ 

Profiel  Criteria om te worden toegelaten tot het profiel  

Cultuur & 
Maatschappij 

De leerling heeft: 

• Examen gedaan in een 2e moderne vreemde taal en geschiedenis 

• Het eindcijfer van de moderne vreemde taal en geschiedenis dient ten minste een 6 te zijn. 

Als een leerling binnen Cultuur & Maatschappij kiest voor de combinatie van wiskunde A met 
economie dan zijn de eindcijfers voor wiskunde en economie samen ten minste 13,0 punten zonder 
tekorten.  

Economie & 
Maatschappij 

De leerling heeft: 

• Examen gedaan in wiskunde en economie en 

• De eindcijfers van wiskunde en economie zijn samen ten minste 13,0 punten zonder tekorten. 

Natuur & 
Gezondheid 

De leerling heeft:  

• examen gedaan in wiskunde en natuur- en scheikunde II en 

• de eindcijfers van wiskunde en natuur- en scheikunde II zijn samen ten minste 13,0 punten zonder 
tekorten. 

Als wiskunde B wordt gekozen, dient het eindcijfer voor wiskunde ten minste een 7 te zijn.  
Indien de keuze binnen Natuur & Gezondheid leidt tot het profiel Natuur & Techniek moet de 

leerling voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het profiel Natuur & Techniek.  

Natuur & Techniek 

De leerling heeft: 

• Examen gedaan in wiskunde, nask1 en nask2 en 

• De eindcijfers van wiskunde en nask1 zijn samen ten minste 13 punten zonder tekorten en 

• Voor wiskunde ten minste het eindcijfer 7.  

Alle profielen 

De vakken Duits, Frans, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie kunnen alleen worden 
gekozen als de leerling daarin examen heeft afgelegd. 

Wiskunde B kan alleen gekozen worden als de leerling het examen wiskunde heeft afgelegd en het 
vak met minimaal het eindcijfer 7 heeft afgesloten.   

Extra vak hier invullen:……………………………………………………………………… 
Indien een leerling een extra vak in het vrije deel wil opnemen, dan moet het gemiddelde van de eindcijfers van de gekozen CE-vakken 

7,0 of hoger zijn.  


