
Mavo - tips bij profielkeuze voor eventueel vervolg op 

havo. 

 

Havo 

Na mavo eventueel nog door naar havo? Dan gelden er een aantal adviezen.  

● Voor automatische toelating tot havo, moet een leerling examen gedaan hebben in 7 

vakken. Er moet op mavo dus eigenlijk een extra vak worden gekozen. (Bij 6 vakken kan de 

leerlingen wel via de bespreekfase worden toegelaten tot havo). 

● Bij de mavo-profielkeuze is het verstandig om rekening te houden met de havo-profielen. 

Bekijk hiervoor het havo-profielformulier  

● Maak alvast een keuze voor een havo-profiel en kijk welke vakken daarin gekozen zouden 

worden. Kies deze vakken (indien mogelijk) ook op mavo. 

● In de havo-profielen Cultuur en Maatschappij (CM) en Economie en Maatschappij (EM) zit 

sowieso geschiedenis. Dus wanneer er op havo gekozen zou worden voor CM of EM, dan is 

de keuze op mavo voor geschiedenis heel verstandig. 

● In het havo-profiel CM zit in ieder geval de keuze voor Frans of Duits. In de andere profielen 

is een extra taal niet verplicht. 

● In de andere havo-profiel zit in ieder geval ook wiskunde.  

● Conclusie van het bovenstaande. Het is mogelijk om zonder wiskunde naar de havo te gaan, 

maar dan moet op mavo examen gedaan zijn in Frans of Duits. Andersom is het mogelijk om 

zonder Frans en Duits naar de havo te kunnen. Dan moet er in ieder geval wel gekozen 

worden voor wiskunde 

● In de havo-profielen Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT) zit sowieso 

biologie, scheikunde (nask2) en wiskunde.  

● In NT zit daarnaast nog verplicht natuurkunde (nask1).  

● In NG kan een leerling kiezen tussen aardrijkskunde en natuurkunde (nask1). 

Voor advies hierover kan natuurlijk contact worden opgenomen met de decaan.    

 

Meer informatie over de overstap van mavo naar havo is te vinden bij de pagina’s over @havo  

 

https://www.lauwerscollege.nl/buitenpost/decanaat/profielkeuzeformulieren
https://www.lauwerscollege.nl/van-mavo-naar-havo

