
STUDIELAST

1120

Kies een 

profiel
C&M (2)        1040

kruis aan 1 uit 2 dutl (400) fatl (400) 400

E&M (3)        1440

N&G (4) 1120

          kruis aan 1 uit 2         wisA (320) wis B(360) 320 of 360

N&T (5)        1560

C&M E&M N&G N&T S.L.U.
Kruis je 

keuze aan

320

400

dutl dutl 400

econ econ 400

fatl fatl 400

320

320

320

te te 320

320

320

nat 400

320

wisA 320

school vrije deel

Gemeenschappelijke deel

Toelichting

MENCIA DE MENDOZA                    definitieve profielkeuze 2e fase                         HAVO Sandrode
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Gemeenschappelijk deel (1) netl (400) + entl(360) + maat (120) + ckv (120) + lo (120)

Profieldeel
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1. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen verplicht. Hier is geen keuze mogelijk.

7. Je totale vakkenpakket bestaat uiteindelijk uit de vakken van het gemeenschappelijk deel, de vakken die je kiest in het 

profieldeel, het vak uit het vrije deel en de vakken / activiteiten uit het schoolvrije deel.

8 toelatingseisen hoger onderwijs

9. Realiseer je goed dat het in bijna alle gevallen onmogelijk is om in de bovenbouw van de havo nog van profiel te wisselen. In 

het vrije deel moet je één keuze examenvak kiezen. Je moet ook een vak als reservevak aanmerken met een “R”. Het is      

namelijk mogelijk dat een vak door te weinig leerlingen gekozen wordt. In die situatie wordt het door jou aangegeven reservevak 

ingeroosterd. 

2. Bij CM moet je kiezen uit fatl of dutl. Daarnaast moet je één keuze maken uit ak, maw (Maatschappijwetenschappen) of econ. 

Tevens moet je één keuze maken uit de vakken mu, te of dutl of fatl. Je kunt niet twee keer dezelfde taal kiezen.                 Let 

op! Je mag bij ons op school beide examenvakken tekenen en muziek kiezen, maar alleen maar als één van de twee 

expressievakken gekozen wordt als tweede vrije deelvak!! Je moet dan een excellente leerling zijn!!  ( = ongeveer een 7,5 

gemiddeld voor alle vakken staan.) Zie hiervoor voetnoot 6.

3. Bij EM moet je als eerste kiezen uit wisA of wisB. wisA is een goede keuze. Voor de studie leraar wiskunde en in de sector 

techniek (een paar opleidingen) is wisB een verplicht vak. Daarnaast moet je één keuze maken uit de groep ak, maw, be of dutl 

of fatl. 

4. Bij NG moet je kiezen voor wisA of wisB. Het is verstandig om wisB te kiezen. De meeste opleidingen waar NG geëist wordt, 

eisen ook wisB. Daarnaast kun je kiezen uit ak of nat. Gezien de eisen van veel opleidingen heeft nat de voorkeur.

5. Bij NT moet je één keuze maken uit biol, in of nlt.

6. Vrije deel: In het vrije deel moet je één keuze examenvak kiezen. Je moet ook een vak als reservevak aanmerken met een “R”. 

Het is namelijk mogelijk dat een vak door te weinig leerlingen gekozen wordt. In die situatie wordt het door jou aangegeven 

reservevak ingeroosterd. Alleen excellente leerlingen mogen een tweede vak in het vrije deel kiezen!!

Je kiest in het vrije deel in principe 1 vak. Een 2
e
 vak wordt slechts toegestaan als het gemiddelde van alle cijfers op het 

eindrapport minstens 7.5 is. Voor leerlingen die zowel tekenen als muziek willen kiezen, moet hier als tweede vrije deel vak het 

tweede expressievak worden gekozen.
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https://mencia.dedecaan.net/downloads/centraal/toelatingseisen/havo_hbo.pdf

