
Tips bij keuzes op havo. 

 

Sommige combinaties van vakken zijn handig, omdat ze elkaar versterken of omdat ze nog veel 

opleidingen of opleidingsrichtingen openhouden. 

 

Economie en bedrijfseconomie 

Deze twee vakken zijn een goede combinatie wanneer je later graag een economische studie zou 

willen gaan doen. 

 

Biologie, scheikunde (en natuurkunde) 

Voor echt exacte studies is de combinatie van biologie en scheikunde erg belangrijk. Voor een aantal 

is natuurkunde ook nuttig. Maar er zijn er ook waar biologie en scheikunde voldoende is. 

 

Wiskunde B en natuurkunde 

Bij studies waarbij natuurkunde belangrijk is, is wiskunde B ook (meestal) heel belangrijk. Dan gaat 

het vaak om technische studies. Wiskunde B helpt ook om natuurkunde te begrijpen. 

 

Talen en economie / bedrijfseconomie / maatschappijwetenschappen 

Talen Frans/Duits zijn belangrijk voor alles dat internationaal is. Je kunt je qua vervolgopleiding 

eigenlijk niet alleen richten op de taal, behalve in docentenopleidingen. De meeste studenten 

combineren het met andere richtingen. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan economische, 

journalistieke of politieke richtingen.  

 

“Lastige” vakken combineren met “eenvoudiger” vakken. 

Soms is het zo dat je een of meerdere voor jou lastige vakken moet kiezen. Dat moet soms omdat 

deze vakken in een profiel zitten en/of omdat ze nodig zijn voor een gewenste vervolgopleiding of 

richting. Mocht dat zo zijn, dan kan het verstandig zijn om er wat voor jou eenvoudiger vakken bij te 

kiezen. Dus vakken die je liggen en waarbij je je minder zorgen hoeft te maken over je diploma. Voor 

een aantal leerlingen geldt dit voor vakken als beeldende vorming en muziek. 

 

Breed kiezen  

Een combinatie van vakken waarmee je nog alle kanten op kunt en alle vervolgopleiding kunt kiezen, 

is biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde B en economie of bedrijfseconomie.  

  

Wiskunde niet altijd noodzakelijk. 

Er zijn op het hbo een redelijk aantal studies waar wiskunde niet noodzakelijk is. Er valt dan onder 

andere te denken aan (bijna) alle sociale studies en studies op het gebied van rechten, sport en 

creativiteit. En ook voor een deel van de medische studies is wiskunde niet noodzakelijk. 

Het niet kiezen van wiskunde biedt dus zeker nog wel kansen. Maar mocht wiskunde een haalbaar 

vak zijn, dan kan het nuttig zijn om het toch te kiezen. Het vergroot de keuzemogelijkheden. Daarbij 

geldt dan wel dat het vak wiskunde dan wel gecombineerd moet worden met economie of exacte 

vakken. Er zijn bijna geen opleidingen die wiskunde eisen zonder de combinatie met economie, 

biologie, scheikunde en/of natuurkunde. 

 


