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Informatie vakkenpakketkeuze instroom 4 mavo 
 
Alle leerlingen van 3 mavo moeten een vakkenpakket 4 mavo kiezen. De leerlingen doen in 6 of 7 
vakken eindexamen afhankelijk van de doorstroomwens naar de havo.  Dit betekent dat de leerling 
één of twee vakken van het huidige vakkenpakket laat vallen. 
 
Voor 4 mavo wordt er uit één van de onderstaande profielen gekozen: 

• Economie      •   Zorg en Welzijn 
• Techniek     •   Landbouw  

 
Ieder profiel bestaat uit een verplicht deel, verplichte profielvakken en een profielkeuzevak. 
Tenslotte worden er nog twee vakken uit het vrije deel gekozen.  

 
1) Verplicht deel                        

Nederlands  L.O. Maatschappijleer 

Engels Mentor / LOB  

 

2) Profieldeel                                           

Profiel Verplicht profielvak Profielkeuzevak: 1 vak kiezen 

Natuur & Techniek Wiskunde & Nask 1 geen 

Economie & ondernemen Economie Frans / Duits / Wiskunde 

Zorg & Welzijn Biologie Wiskunde / Aardrijkskunde / 
Geschiedenis 

Landbouw & Natuurlijke omgeving Wiskunde Nask 1 / Biologie 

 
3) Vrije deel: Je kiest 2 vakken (of 3 wanneer 
je in 7 vakken examen wilt doen) waarvoor de 
volgende voorwaarden gelden. 

 Frans óf Duits (dit geldt ook als één 
van deze vakken in het profieldeel is 
gekozen) 

 Tekenen óf drama 
 Nask 1 alleen in combinatie met 

wiskunde 

       

Wiskunde 
Nask 1 
Nask 2 
Biologie 
Economie 
Aardrijkskunde  
Geschiedenis 
Frans óf Duits* 
Tekenen óf drama 

 

Doorstroom van 4 mavo naar 4 havo: 

Wil je naar het havo, dan moet je aan één van onderstaande voorwaarden voldoen: 
 

1. Je bent geslaagd voor 4 mavo en hebt in 7 vakken eindexamen gedaan. Je hebt dan een 
drempelloze doorstroom.  
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2. Je bent geslaagd voor 4 mavo en hebt in 6 vakken  eindexamen gedaan waarbij het 
gemiddelde van de bepalende cijfers van het school- en centraal examen een 6,8 of hoger 
zijn. 

  
  Het Saenredam heeft voor de havo de volgende profielen: 

• CM   Cultuur en maatschappij 
• EM   Economie en maatschappij 
• NG   Natuur en Gezondheid 
• NT    Natuur en Techniek 

 

Adviezen ten aanzien van het vakkenpakket van 4 mavo om te kunnen 
doorstromen in één van de havo profielen: 

Profiel Profielvakken  
CM Frans óf Duits 
EM wiskunde, economie 
NG wiskunde, nask2, biologie  
NT wiskunde, nask1, nask2 

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of de 
decaan:  l.meyn@saenredam.nl .  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Team Het Saenredam 
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