
Welkom
Maandag 18 januari 2021
1600 uur
Informatie event voor 
ouders en leerlingen
vmbo/mavo instroom
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programma
1600 start event
1600  teamleider Lianne van Voorthuisen
1605  decaan Ubbo de Weerdt

>>> relevantie havo t.o.v. hbo
>>> inrichting havo
>>> inrichting hbo

1630 >>> vragen in de chat
1640 >>> 6 pitches van nieuwe vakken in havo 4
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toelating
Vmbo T diploma
Met 1 extra examenvak toegang tot de havo
Vmbo GL diploma
Met 7 avo examenvakken toegang tot de havo

Verder:
>>> Advies van je decaan
>>> Plan B MBO als alternatief
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van havo naar hbo
• Havo en MBO startkwalificatie HBO
• In Havo 4 komt veel samen
• Profielen sluiten aan bij sectoren
• Curriculum havo sluit aan

>>Leerstof
>>Vaardigheden
>>Onderzoeksopdrachten
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profielen
• Maatschappijprofielen

–Cultuur en Maatschappij
–Economie en Maatschappij

• Natuurprofielen
–Natuur en Gezondheid
–Natuur en Techniek



opbouw profielen
Profielen

Gemeenschappelijk deel

Profielvakken

Profielkeuzevakken

Keuze-examenvak
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gemeenschappelijk deel
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cultuur en maatschappij
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economie en maatschappij
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natuur en gezondheid
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natuur en techniek
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pitches van nieuwe vakken

Promo IBC https://youtu.be/ko4oAZXG09c

Pitch Kunst https://youtu.be/mko8fSUmrQo

Pitch Bedrijfseco https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E

Pitch BSM https://youtu.be/6LQkf8dYxGY

Pitch Maatschappijwetenschappen https://youtu.be/q_v7g906crc

Pitch Wiskunde A en B https://youtu.be/G4FvgfR6u_M

Pitch Informatica https://youtu.be/PiY6RxVrMy4

https://youtu.be/ko4oAZXG09c
https://youtu.be/mko8fSUmrQo
https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E
https://youtu.be/6LQkf8dYxGY
https://youtu.be/q_v7g906crc
https://youtu.be/G4FvgfR6u_M
https://youtu.be/PiY6RxVrMy4


bedankt voor u aandacht.

vragen kunnen via
ubbo de weerdt decaan havo
ua.deweerdt@sevenwolden.nl
je krijgt binnen een halve dag een 
reactie

Dit is een vanderlith@weu productie© jan 2021

mailto:ua.deweerdt@sevenwolden.nl
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