
Welkom bij de voorlichting 
over de havo 

op Het Saenredam



Programma

• Voorstellen
• Havo profielen
• Toelatingscriteria
• Procedure



Voorstellen
• Wie zijn wij?
• Algemeen verhaal 
• Persoonlijke vragen contact opnemen met mentor of 

mevrouw Lia Meyn (decaan) l.meyn@saenredam.nl



Welke profielen kun je kiezen op de havo?
Een profiel is een aantal samenhangende vakken, die je 

gehele vakkenpakket alvast wat richting geven
Er bestaan vier profielen:
• Cultuur & Maatschappij
• Economie & Maatschappij 
• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek



Gemeenschappelijk deel

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
• Lichamelijke opvoeding



Cultuur & Maatschappij
Interesse voor taal en cultuur

Beroepen in de kunst, cultuur, maatschappij en taal

Profieldeel:
• Geschiedenis
• Frans of Duits
• Kunst (bv/drama)

Profielkeuzedeel: 1 vak kiezen
• Maatschappijwetenschappen
• Aardrijkskunde



Cultuur & Maatschappij

Vrije deel: 1 vak kiezen
• Aardrijkskunde
• Wiskunde A
• Duits
• Economie
• Frans

Bouwt verder op het cluster Creatieve Economie



Economie & Maatschappij
Organiseren, regelen, adviseren en ondernemen

Beroepen in bedrijfsleven, marketing, commercieel
Profieldeel:
• Geschiedenis
• Economie
• Wiskunde A

Profielkeuzedeel: 1 vak kiezen
• Maatschappijwetenschappen
• Aardrijkskunde



Economie & Maatschappij

Vrije deel: 1 vak kiezen
• Aardrijkskunde 
• Biologie
• Duits
• Kunst (bv-drama)
• Frans

Bouwt verder op het cluster Changemakers



Natuur & Gezondheid
Interesse in de natuurvakken

Beroepen in de gezondheidszorg en milieu
Profieldeel:
• Scheikunde
• Biologie
• Wiskunde A

Profielkeuzedeel: 1 vak kiezen
• NLT
• Aardrijkskunde



Natuur & Gezondheid

Vrije deel: 1 vak kiezen
• Aardrijkskunde
• Economie
• Duits
• Frans
• Kunst (bv of drama)

Bouwt verder op cluster Lifestyle Sciences



Natuur & Techniek
Interesse in de natuurvakken, ontwerpen, onderzoeken, 

abstract denken
Beroepen in de techniek

Profieldeel:
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Wiskunde B

Profielkeuzedeel: 1vak kiezen
• NLT
• Biologie



Natuur & Techniek

Vrije deel: 1 vak kiezen
• Biologie
• Economie
• Duits
• Frans
• Kunst (bv of drama)

Bouwt verder op cluster Lifestyle Sciences



Maatschappijwetenschappen

• Maatschappijleer: burgerschapsvorming en democratische principes
• Maatschappijwetenschappen: structuren van de samenleving als 

geheel, processen in de samenleving en verhoudingen tussen 
(groepen) mensen.

• Bekeken vanuit de wetenschappen sociologie en politicologie
• Meer theoretische diepgang
• Voorbereiding op: sociaal werk, sociaaljuridische dienstverlening, 

culturele en maatschappelijke vorming, bestuurskunde, 
overheidsmanagement, media, informatie en communicatie, 
journalistiek, European studies. 



Natuur, Leven &Technologie
• Binnen dit vak komen meerdere bètavakken samen: biologie, 

natuurkunde, scheikunde, informatica, aardrijkskunde, en wiskunde
• Actuele vraagstukken uit de wereld van bèta, technologie en 

maatschappij oplossen
Een paar voorbeelden:
• Hoe leer ik samen met een robot?
• Hoe houden we straks onze voeten droog?
• Hoe giftig is de natuur eigenlijk?
• Hoe kan ik sporen gebruiken om misdadigers op te sporen?
• Hoe overleef ik in de ruimte?



Havo op Het Saenredam

• Kleine school
• We kennen iedereen
• Veel persoonlijke aandacht
• Onderscheidende vakken
• Maatschappijwetenschappen
• Drama/theater



Toelatingscriteria voor leerlingen mavo 4

Plaatsbaar: geslaagd met 7 eindexamenvakken
Plaatsbaar geslaagd met 6 vakken:
• Gemiddelde van alle eindexamenvakken is 6,8
• Gewenst is minimaal een 6,5 voor Nederlands, Engels, Wiskunde
• Positief advies van het docententeam
• Motivatie

• Let op mavo: kies ook een mbo opleiding voor de zekerheid!



Toelatingscriteria voor leerlingen havo 3
Overgangsbewijs havo 3
Overgangsnormen:
• Binnen de kernvakken: Nederlands, Engels en 

wiskunde,  is ten hoogst 1x5 toegestaan
• Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, 

aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, Duits, economie, 
natuurkunde, scheikunde geldt het volgende: 



Alles voldoende Bevorderd

1x5 Bevorderd
2x5 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0

3x5 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0

1x4 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0

1x5 en 1x4 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0

In de vakken die de leerlingen in 4 havo zal volgen, mag 
maximaal (2x5) of (1x4) behaald zijn. 

2x5 en 1x4 Bespreking
3x5 Bespreking
1x3 Bespreking

1x3 en 1x5 Bespreking
2x4 Bespreking

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd.



Hoe verder?
• Stap 1 Hard werken om over te gaan in havo 3 of het mavo diploma te halen
• Stap 2 Keuzeproces voor profiel met de mentor en de decaan tijdens het 

mentoruur
• Stap 3 Voorlopige profielkeuze in december
• Stap 4 Definitieve profielkeuze begin kalenderjaar

Zit je nu op een andere school dan krijg je van je mentor formulieren om je 
profiel en je schoolkeuze in te vullen.



Wie heeft er nog een vraag?



Tot ziens
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