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Voorwoord: 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
In dit boekje is te vinden welke vakken er in de tweede fase gekozen kunnen worden. Bij het 
invullen van de leermiddelenlijst is het handig deze gegevens erbij te nemen. 
 
Begin februari wordt het voortschrijdend gemiddelde van periode 2 bekend. Daarnaast 
geven de vakdocenten een vakadvies, gevolgd door een advies voor een profiel van de 
decaan. Deze adviezen zijn zorgvuldig tot stand gekomen en zeggen iets over de 
verwachtingen in de tweede fase. Als er een positief advies voor een bepaald vak of profiel 
wordt gegeven, verwachten we dat de leerling met dat vak en profiel een diploma kan 
behalen. Het tegenovergestelde is ook het geval: als er geen positief advies voor een 
bepaald vak of profiel is gegeven, verwachten we dat de leerling weinig kans heeft om met 
dat vak en profiel uiteindelijk een diploma te behalen. Bij twijfeladviezen spreekt voor zich, 
dat de kans van het halen van een diploma aanwezig is, maar dat de leerling mogelijk extra 
ondersteuning nodig heeft voor dit vak. De ervaring leert dat een keuze tegen het advies in 
vaak resulteert in een doublure in leerjaar 4. Daarom moet een keuze tegen het advies in 
besproken worden met de mentor. 
 
De profielkeuze is in principe definitief. Een tussentijdse wisseling van vak of het profiel in 
leerjaar 4 is meestal niet mogelijk. Tot 1 december 2023 kan in leerjaar 4 een verzoek 
worden gedaan, maar lang niet altijd kan een vak- of profielwissel plaatsvinden omdat 
groepen vol zitten of om rooster technische redenen. 
 
Wanneer u vragen heeft over de profielkeuze of naar aanleiding van dit boekje kunt u 
telefonisch (030-60 40 900) of per e-mail (mwijngaarden@annavanrijn.nl) contact opnemen. 
Leerlingen kunnen natuurlijk op gesprek komen in kantoor 166a. 
 
Veel succes toegewenst bij het maken van de keuze! 
 
  

mailto:mwijngaarden@annavanrijn.nl
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Profielkeuze via Zermelo 
De voorlopige profielkeuze moet ingevuld zijn uiterlijk donderdag 23 februari 2023. De 
deadline voor de definitieve profielkeuze is vrijdag 31 maart 2023. De keuze wordt gemaakt 
in het programma Zermelo. U ontvangt later hierover een brief met instructies. Na de 
profielkeuze worden de formulieren geprint en aan de ouders ter ondertekening 
aangeboden. 
 
In dit boekje staat een overzicht van de profielen en de vakken waaruit gekozen kan worden. 
Voor 4 mavo leerlingen zal het profielkeuzeformulier tijdens het toelatingsgesprek worden 
gebruikt als leidraad i.v.m. doorstroomperspectief op het havo. Ook staat aan het eind van 
dit boekje informatie over de nieuwe vakken die worden aangeboden op de havo, het volgen 
van een extra vak buiten het rooster en de doorstroom van 5 havo naar 5 vwo.  
 
Bevordering van leerjaar 3 havo naar leerjaar 4 havo 
 
Overgangsnormen 
Aan de hand van de overgangsnormen stelt het team tijdens de overgangsvergadering aan 
het eind van het schooljaar vast of leerlingen overgaan naar een volgend schooljaar of niet.  
 
De overgangsvergadering kan alleen een beslissing nemen als een leerling alle toetsen, 
werkstukken, opdrachten e.d. die dat schooljaar afgerond moeten zijn, heeft gemaakt. Het is 
de verantwoordelijkheid van de leerling om deze zaken op tijd in te halen en hierover 
afspraken te maken met vakdocenten. 
 
Overpunten en tekortpunten 
In leerjaar 3 wordt gewerkt met overpunten en tekortpunten. Het aantal overpunten en 
tekortpunten bepaalt of men wel of niet bevorderd of besproken wordt. In de berekening 
van de overpunten en tekortpunten wordt rekening gehouden met de profielkeuze. Vakken 
die de leerling in leerjaar 4 gaat volgen, krijgen een zwaarder gewicht.  
 
Berekening overpunten: 

Overpunten voor vakken die wel meegaan 
naar leerjaar 4  

Overpunten voor vakken die niet meegaan 
naar leerjaar 4 

Rapportcijfer 7    = 2 overpunten 
Rapportcijfer ≥ 8 = 4 overpunten 

Rapportcijfer 7    = 1 overpunt 
Rapportcijfer ≥ 8 = 2 overpunten 

 
Berekening tekortpunten: 

Tekortpunten voor vakken die wel meegaan 
naar leerjaar 4  

Tekortpunten voor vakken die niet 
meegaan naar leerjaar 4 

Rapportcijfer 5    = 2 tekortpunten 
Rapportcijfer ≤ 4 = 4 tekortpunten 

Rapportcijfer 5    = 1 tekortpunt 
Rapportcijfer ≤ 4 = 2 tekortpunten 

 



 

profielkeuzeboekje (t) HAVO WIMA januari 2023  5 
 

Aanvulling: 

• Alleen wanneer een leerling BSM kiest, wordt het eindcijfer voor LO in leerjaar 3 
meegeteld in de categorie vakken die wel meegaan naar leerjaar 4. 

• Alleen wanneer een leerling tekenen kiest, wordt het eindcijfer voor BV in leerjaar 3 
meegeteld in de categorie vakken die wel meegaan naar leerjaar 4. 

 
Bevorderingstabel 
 

Overpunten – tekortpunten ≥ -1 Bevorderd 

Overpunten – tekortpunten = -2 of -3 Bespreekgeval 

Overpunten – tekortpunten ≤ -4 Afwijzen (= doubleren of afstromen naar 
een ander onderwijstype*) 

*De normen voor opstroom of afstroom naar een ander onderwijstype zijn niet vastgelegd 
 
Aanvullende voorwaarden: 

• Een leerling die in meer dan 3 vakken tekortpunten heeft, is een bespreekgeval. 

• Een leerling is altijd een bespreekgeval indien in de gekozen profielvakken één 4, of 
twee maal een 5, of één 4 en één 5 is behaald als eindcijfer in leerjaar 3.  

• Een leerling is altijd bepreekgeval indien in de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde één 4, of twee maal een 5 is behaald als eindcijfer in leerjaar 3. (bij meer 
tekorten in deze vakken, wordt een leerling afgewezen) 

• Om tto onderwijs in leerjaar 4 te kunnen volgen moet de leerling in de leerjaar 3 ook 
tto onderwijs gevolgd hebben 

• In leerjaar 3 tto heeft de leerling een voldoende behaald voor Engels. Is dit niet het 
geval, dan volgt een stemming over continuering van het tweetalig onderwijs of 
bevordering naar het Nederlandstalig onderwijs. 

 
Toelatingseisen instroom 4 havo vanuit 4 mavo 
Leerlingen die 4 mavo succesvol met 7 vakken hebben afgerond, kunnen eventueel 
instromen in 4 havo. Leerlingen die 4 mavo met 6 vakken hebben afgerond, kunnen worden 
afgewezen. Om succesvol te zijn in 4 havo moet je beschikken over diverse belangrijke 
kwaliteiten. Doorzettingsvermogen, samenwerken, zelf initiatief kunnen nemen zijn enkele 
voorbeelden. Uit onze eigen ervaringen blijkt dat je naast de genoemde kwaliteiten ook 
moet beschikken over bovengemiddelde cijfers op de mavo.  
 
Toelichting op de eisen  
Mavo leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn voor het 
eindexamen met een zevende vak. Het gaat om bijvoorbeeld economie, maatschappijkunde 
en beeldende vorming. Maar ook een vak zoals informatietechnologie, dat met een 
schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak 
zijn, een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school. 
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Leerlingen maken de keuze voor het extra vak in principe aan het einde van het derde 
leerjaar, wanneer de leerling nog een breed samengesteld vakkenpakket heeft. Maar het is 
ook mogelijk, voor laatbloeiers bijvoorbeeld, om op een later moment te besluiten om in 
een extra vak eindexamen te doen. De leerling haalt dan zelfstandig de gemiste leerstof van 
dat extra vak in ten behoeve van het eindexamen. Het gekozen vak kan ook na de overstap 
worden gevolgd (bron: VO raad). 
 
Leerlingen die van 4 mavo de overstap naar 4 havo van het Anna van Rijn willen maken 
worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de decaan en de teamleider van 4 havo. 
In dit gesprek worden de volgende onderwerpen besproken: 
 

- motivatie en werkhouding; 
- schoolloopbaan op de mavo; 
- het advies van de toeleverende afdeling of school; 
- de profielkeuze; 
- de verwachtingen ten aanzien van de studiehouding en het onderwijsconcept. 

 
Aanvullende adviezen 
Voor leerlingen met een mavo diploma gelden onderstaande adviezen m.b.t. het 
vakkenpakket. 
 
Instroom alle profielen 
Leerlingen die het vak Frans en/of Duits willen kiezen op de havo zonder hierin examen te 
hebben gedaan op de mavo hebben een achterstand die zij zelfstandig moeten inhalen. We 
adviseren deze vakken niet te kiezen, indien een leerling hierin geen examen heeft gedaan. 
 
Instroom in EM-profiel 
Leerlingen die het profiel EM (Economie en Maatschappij) willen kiezen op de havo zonder 
examen te hebben gedaan op de mavo in economie en/of wiskunde hebben een achterstand 
die zij zelfstandig moeten inhalen. We adviseren dit profiel niet te kiezen, indien een leerling 
geen economie en/of wiskunde examen heeft gedaan. 
 
Instroom in NG-profiel 
Leerlingen die het profiel NG (Natuur en Gezondheid) willen kiezen op de havo zonder 
examen te hebben gedaan op de mavo in NASK2 en/of wiskunde hebben een achterstand 
die zij zelfstandig moeten inhalen. We adviseren dit profiel niet te kiezen, indien een leerling 
geen NAKS2 en/of wiskunde examen heeft gedaan. Wil een leerling op de havo (in het NG-
profiel) het vak natuurkunde kiezen is het verstandig als deze leerling ook NASK1 op de 
mavo gevolgd heeft. 
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Instroom in NT-profiel 
Leerlingen die het profiel NT (Natuur en Techniek) willen kiezen op de havo zonder examen 
te hebben gedaan op de mavo in NASK 1, NASK2 en/of wiskunde hebben een achterstand 
die zij zelfstandig moeten inhalen. We adviseren dit profiel niet te kiezen, indien een leerling 
geen NASK, 1 NASK2 en/of wiskunde examen heeft gedaan. 
 
Instroom tweetalig havo 
Leerlingen die tweetalig mavo gevolgd hebben en voor het eindcijfer van het centraal- en 
schoolexamen een voldoende hebben voor het vak Engels worden, indien ze aan alle 
voorgaande criteria voldoen, toegelaten tot tweetalig 4 havo.  
 
Nederlandstalige 4 mavo leerlingen komen pas in aanmerking voor tweetalig 4 havo indien 
zij voldoen aan de cijfernorm van een 8,0 gemiddeld voor het eindcijfer van het centraal-en 
schoolexamen voor het vak Engels. Tevens dient een extra intake gevoerd te worden met 
een TTO docent, waaruit blijkt dat de leerling over voldoende Engelse taalvaardigheden 
beschikt. 
 
Procedure voor instroom 4 mavo leerlingen 
 

• Leerlingen voeren uiterlijk donderdag 23 februari 2023 hun voorlopige profielkeuze in 
via Zermelo 

• Leerlingen voeren uiterlijk vrijdag 31 maart 2023 hun definitieve profielkeuze in via 
Zermelo 

• Leerlingen worden vóór 7 juli 2023 uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de 
teamleider van 4 havo en de decaan.  

• Leerlingen van het Anna van Rijn College (Anna mavo) die voldoen aan de criteria en een 
positief toelatingsgesprek hebben gehad, krijgen voorrang op leerlingen van buitenaf. Zij 
worden op de wachtlijst geplaatst. Pas na de CE2 uitslag kan worden gecommuniceerd of 
een leerling is aangenomen. 

 
Uiterlijk 14 juli krijgen leerlingen te horen of zij zijn toegelaten tot de havo. Het is belangrijk 
dat de aanmelding bij het mbo nog niet ongedaan is gemaakt voor deze datum. 
 
Doubleren 
Ten aanzien van eventueel doubleren in 4 havo gelden, voor leerlingen die na 4 mavo 
doorstromen naar 4 havo, dezelfde regels als voor leerlingen afkomstig uit 3 havo. Dit 
betekent dat een leerling die doorstroomt in 4 havo mag doubleren. Voor 4 mavo leerlingen 
wordt echter ook aangestuurd op het vervolgen van de schoolloopbaan op het mbo. De 
ervaring leert dat een leerling die van 4 mavo doorstroomt naar 4 havo en doubleert vaak 
het jaar erna wederom doubleert en alsnog school moet verlaten of uiteindelijk geen havo 
diploma haalt en alsnog zonder havo diploma de school moet verlaten.  
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Voor beide groepen (doorstroom leerjaar 3 havo naar 4 havo en doorstroom 4 mavo naar 4 
havo) geldt dat het verstandig is te luisteren naar de gegeven vakadviezen, het gegeven 
profieladvies en voor de 4 mavo leerlingen geldt dat het verstandig is te luisteren naar het 
doorstroomadvies. Mavo leerlingen moeten naast hun aanmelding voor 4 havo ook een mbo 
aanmelding doen. Indien een 4 mavo leerling, die doorstroomt naar 4 havo, na periode 1 
niet op overgaan staat moet deze leerling een mbo aanmelding doen voor 1 april.  
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Vakken in 4 havo: 
In onderstaande overzichten staan de vakken per profiel in 4 havo. Indien een vak in het 
Engels gegeven wordt bij tweetalig onderwijs staat er een t tussen haakjes 
 
Alle leerlingen volgen in het gemeenschappelijke deel 5 vakken: 

Vak  Afkorting 

1 Nederlands Ne 

2 Engels (incl. Engels tweetalig) En (+ Ent) 

3 Maatschappijleer (t) MA(t) 

4 Lichamelijke Opvoeding (t) LO(t) 

5 Culturele en Kunstzinnige Vorming (t) CK(t) 

 
 
Cultuur en Maatschappij (CM) 

Profiel  

6   Geschiedenis GS 

7   Duits, Frans of Tekenen* Du / Fa / TE* 

8   Duits, Frans of Tekenen* Du / Fa / TE* 

9   Economie of Aardrijkskunde*  EC / AK* 

Vrije deel  

10 Wiskunde A,  Aardrijkskunde, Tekenen, Frans, Duits of  
BSM (= Bewegen Sport en Maatschappij)* 

WiA / AK / TE / 
Fa / Du / BSM* 

 
 
Economie en Maatschappij (EM) 

Profiel  

6   Wiskunde A  WiA  

7   Geschiedenis GS 

8   Economie EC 

9   Frans, Duits, Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie* Fa / Du / AK / BE* 

Vrije deel  

10 Frans, Duits, Aardrijkskunde, Bedrijfseconomie, BSM (= Bewegen 
Sport en Maatschappij)* of Informatica* 

Fa / Du / AK / BE/ 
BSM / IN 

 
 
 
* Uit elke rij wordt één vak gekozen  
(t) = tweetalige vakken 
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Natuur en Gezondheid (NG) 

Profiel  

6   Wiskunde A of B* WiA / WiB* 

7   Natuurkunde of Aardrijkskunde* Na / AK* 

8   Scheikunde SK 

9   Biologie Bi 

Vrije deel  

10 Economie, Informatica, Duits, Tekenen of BSM (= Bewegen Sport 
en Maatschappij)* 

EC / IN / Du / Te / 
BSM* 

 
Natuur en Techniek (NT) 

Profiel  

6   Wiskunde B WiB 

7   Natuurkunde  Na  

8   Scheikunde EC 

9   Biologie of Informatica* Bi / IN* 

Vrije deel  

10 Duits, Economie, Biologie, Informatica of BSM (= Bewegen Sport 
en Maatschappij)* 

Du / EC / Bi / IN / 
BSM* 

 
* Uit elke rij wordt één vak gekozen  
 
 
NB Informatica en BSM kunnen niet samen gekozen worden 
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Overgang 5 havo – 5 vwo 
De Wet Recht op Vrije Doorstroom betekent dat er vooralsnog geen aanvullende eisen 
mogen worden gesteld aan de doorstroom havo-vwo. Dit komt omdat afgeronde vakken op 
de havo, die op het vwo achterwege kunnen worden gelaten (maatschappijleer/ckv) 
voldoende ruimte geven aan de leerling om eventuele achterstanden in te lopen. Een 
mogelijk probleem bij de overgang van 5 havo naar 5 vwo is dat op het vwo in het 
gemeenschappelijke deel Frans (Fa) of Duits (Du) verplicht is. Dit in tegenstelling tot de havo.  
 
Daarnaast is het zo dat, als een leerling in 4 havo Frans of Duits in het vrije deel kiest, dat vak 
in 5 vwo in het gemeenschappelijke deel komt en dan heeft de leerling een vak te weinig. 
Deze leerling moet dan een vak erbij kiezen dat in 5 vwo start (IN, MAW, AK, TE of BE). Deze 
vakken worden echter op het vwo niet in elk profiel aangeboden. 
 
Aandachtspunten voor de potentiële overstappers: 
 

• In 5 vwo is Fa of Du verplicht in het gemeenschappelijke deel. 

• Houd rekening met het feit dat in 5 vwo één van de vakken AK, MAW*, BE, In of TE erbij 
gekozen moet worden. 

• CM leerlingen doen er verstandig aan op de havo WiA te kiezen omdat WiA een verplicht 
vak in het CM-profiel van het vwo is.  

• EM leerlingen doen er verstandig aan op de havo geen Informatica te kiezen, omdat dit 
vak niet in het EM-profiel in het vwo wordt aangeboden.  

• NT/NG leerlingen kunnen bij een overgang naar 5 vwo dispensatie krijgen voor een 
tweede moderne vreemde taal. Du of Fa hoeft bij deze twee profielen dus niet perse 
gekozen te worden in 4 havo. Dat betekent uiteraard wel dat in plaats van Du of Fa in 5 
vwo één van de vakken In, Te of AK gekozen moet worden.  

• BSM wordt niet op het vwo gegeven. Wordt er op de havo gekozen voor BSM dan moeten 
er twee vakken gekozen worden voor 5 vwo. Dit aangezien BSM niet in 5 vwo wordt 
aangeboden en dus naast Du of Fr ook voor BSM een ander vak gekozen moet worden. 

 
* MAW = maatschappijwetenschappen, bij dit vak worden de onderwerpen van 
maatschappijleer uitgediept en uitgebreid 
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Nieuwe vakken: 
Bewegen, sport en maatschappij (BSM) 
Bij het vak BSM is sprake van een verdieping en verbreding van datgene wat je in de 
reguliere LO1 lessen krijgt aangeboden. Het komt daar dus niet voor in de plaats, maar er 
bovenop. Het gaat hierbij om zowel theoretische als praktische onderdelen en opdrachten. 
De studielast is 320 uur (praktijk, theorie (lesboek), zelfstudie en huiswerk-stage 
opdrachten). Het vak wordt afgesloten met een theoretisch schoolexamen in H5.  
Het vak BSM is bedoeld voor alle havoleerlingen die affiniteit hebben met het leren 
leidinggeven en het organiseren van bewegingssituaties. Er wordt een positieve instelling 
ten opzichte van medeleerlingen verwacht, omdat er veel samengewerkt zal moeten worden 
(aan zowel opdrachten als bewegingsvaardigheid). Het is belangrijk dat je erg geïnteresseerd 
bent in sport en bewegen en de achtergronden hiervan. Een redelijke bewegingsvaardigheid 
volstaat, je hoeft dus geen topsporter te zijn. Als je BSM kiest met de juiste motivatie en de 
theorie niet onderschat dan kun je eventuele tekortkomingen bij de praktijkvaardigheid 
compenseren. 
  
Domeinen:   
Het vak is opgedeeld in 5 domeinen, namelijk: vaardigheid, bewegen, bewegen & regelen, 
bewegen & gezondheid en bewegen & samenleving. Elk domein wordt in het examendossier 
afgesloten. 
  
Wat moet ik mij hierbij voorstellen in de praktijk op het Anna van Rijn?  
Een voorbeeld van bewegen en regelen: er moet een voetbalbaltoernooi georganiseerd 
worden. Je maakt een planning/toernooi-schema, een draaiboek, je verdeelt taken, maakt 
uniforme afspraken over de spelregels, zet de velden op, wijst scheidsrechters aan en 
instrueert ze, verwerkt toernooi uitslagen, ontwerpt speelschema’s; je organiseert het 
opbouwen en opruimen van de speelvelden.  
 
Een voorbeeld van bewegen en gezondheid: wat is de relatie tussen bewegen en 
gezondheid? Hoe zet ik een trainingsprogramma op? Hoe verbeter ik mijn eigen fitheid? Ook 
komen er onderdelen aan bod die niet in LO1 worden gegeven. Bijvoorbeeld een lessenreeks 
judo of rugby en snowboarden, het bezoeken en observeren van een topwedstrijd en hier 
een verslag over schrijven. Sommige opdrachten moet je zelfstandig uitvoeren, andere in 
groepsverband.  
  
Vervolgopleidingen/werkveld:  
Zowel het werkveld als vervolgopleidingen geven aan veel waarde te hechten aan het vak 
BSM. De te ontwikkelen vaardigheden komen ook vaak aan bod bij teambuilding en 
introductieactiviteiten. Denk hierbij aan: Geüniformeerde beroepen (defensie, politie, 
landmacht, etc.), fysiotherapie, sportarts, sportpsycholoog, sportjournalist, 
sportmanagement, sportbonden en sportkoepels, CIOS, ROC (sport & bewegen), 
sporthogeschool (ALO), bewegingswetenschappen, sport- en recreatiesector, 
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vrijwilligerswerkorganisaties, etc.  
  
De theorie is net zo belangrijk als de praktijklessen omdat het vak BSM echt staat voor 
verdieping in sport en bewegen. Daarnaast zullen de door jou georganiseerde 
bewegingssituaties een grote rol spelen in het vak BSM. 
   
Bedrijfseconomie (BE) 
De algemene doelstelling van het programma Bedrijfseconomie luidt: De leerlingen zijn in 
staat om in problemen die steeds terugkeren binnen commerciële en niet-commerciële 
organisaties de economische dimensie te onderkennen en deze te analyseren met behulp 
van economische instrumenten. Daarbij kunnen zij beschrijven welke economische belangen 
diverse maatschappelijke groeperingen hebben bij het goed functioneren van deze 
organisaties en hoe het management deze belangen tegen elkaar afweegt.  
De steeds terugkerende vraagstukken liggen op het terrein van:  
• interne organisatie en personeelsbeleid  
• financiering van activiteiten  
• marketingbeleid  
• financieel beleid in een organisatie  
• informatievoorziening met behulp van computerprogrammatuur  
• externe financiële verslaggeving.  
 
De invulling van de algemene doelstelling betekent dat de leerlingen zich bij BE verdiepen in 
vakgebieden als bedrijfseconomie, financiering, externe financiële verslaggeving, 
commerciële economie, interne organisatie, management, recht, informatica en informatie- 
en communicatietechnologie (ICT). Op www.cfi.nl zijn de volledige havo- en vwo-
examenprogramma's van BE te vinden.  
 
Bedrijfseconomie geeft de leerlingen inzicht in de totstandkoming van 
managementbeslissingen en biedt hen het instrumentarium om daaraan bij te dragen. De 
leerlingen leren echter niet uitsluitend te denken en handelen vanuit het perspectief van het 
management. Zij moeten zich tevens leren inleven in de rol van personeel, financiers, 
afnemers, leveranciers en omwonenden om een op argumenten gebaseerde 
belangenafweging te kunnen maken. Een volledig nieuw element in het programma BE is de 
aandacht voor niet-commerciële organisaties. De school, de sportvereniging en ideële 
organisaties als Greenpeace raken direct aan de eigen belevingswereld van de leerlingen. Bij 
de opzet en verdere uitwerking van het vak is ernaar gestreefd om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van concrete vraagstukken die spelen in organisaties. Verder wordt in lessen, 
toetsen en examens authentiek bronmateriaal gebruikt. 
  
Informatica (IN) 
Informatica is een keuzevak in de profielen N&G , N&T en E&M. Binnen het profiel N&T kan 
het ook als profiel-vak worden genomen. In het 4e leerjaar van het havo start Informatica 
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met 3 lesuren per week en in het 5e leerjaar van het vwo start Informatica met 4 lesuren per 
week. Bij Informatica zijn alle toetsen en opdrachten onderdeel van het schoolexamen. Er 
zijn dus geen rapporttoetsen. Informatica wordt afgesloten met een schoolexamencijfer en 
er is dus geen centraal schriftelijk examen voor dit vak. 
 
Redenen om Informatica te kiezen: 

• Je keuze voor een vervolgstudie Informatica staat al vast. 

• Je bent geïnteresseerd in alles wat met computers en software te maken heeft en 
wilt er meer van weten. 

• Bij elke vervolgopleiding is het handig wanneer je weet hoe computers werken en op 
welke wijze programma’s zijn ontworpen. 

 
Wat wordt er behandeld bij Informatica? 

• Informatie digitaal, binaire en hexadecimale getallen, bestandsformaten, 
beeldbewerking en communicatie via protocollen. 

• Hardware, de werking van computers, randapparatuur, besturingssystemen en 
netwerken.  

• Algoritmen en programmeren, programmeertalen, objectgeoriënteerde 
programmeertalen, Javalogo, Object Pascal, PHP. 

• Relationele databases ontwerpen (Access en php-MySQL), informatiemodellering en 
databasemanagementsystemen. 

• Projectmatig ontwikkelen van informatiesystemen. PO-5 is een afsluitend project. 
 
Hoe wordt er gewerkt bij Informatica? 
Er wordt van je verwacht dat je de stof voor een groot deel zelfstandig doorneemt. Alle 
theorie is digitaal en staat op de site van Informatica-Actief en op It’s Learning. Bij praktische 
opdrachten ga je veel dieper in op een onderwerp dan bij de aangeboden theorie gebeurt. 
De meeste theorietoetsen worden digitaal afgenomen. Als voorkennis is enige ervaring met 
Word, Excel en PowerPoint voldoende. 
 
Een vak buiten het rooster 
Sommige leerlingen zijn heel leergierig en willen meer dan het standaardaanbod. De school 
juicht het toe dat gemotiveerde leerlingen extra uitdaging zoeken door het kiezen van één 
vak buiten het rooster.1 Deze keuze is echter niet vrijblijvend. 
 
In leerjaar drie: 
Een leerling mag bij de profielkeuze tweede fase een vak buiten het rooster kiezen als aan de 
onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 
1 Alleen bij hoge uitzondering wordt toestemming gegeven voor een tweede vak buiten het rooster. 
Daarbij worden onder andere alle resultaten uit leerjaar 3 meegewogen. 
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• De leerling een positief advies heeft voor het betreffende vak én de betreffende 
vaksectie aangeeft dat het betreffende vak daadwerkelijk buiten het rooster gevolgd 
kan worden; 

• De leerling geen onvoldoendes of negatieve adviezen heeft voor de vakken die in het 
profiel zijn gekozen; 

• De leerling geen negatieve of twijfelachtige werkhouding heeft voor de vakken die in 
leerjaar 3 worden gevolgd. 

 
Van 4 mavo naar 4 havo: 
Een leerling mag bij de profielkeuze tweede fase een vak buiten het rooster kiezen als aan de 
onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 
 

• Het vak is gevolgd in 4 mavo en met tenminste een 6.8 is afgesloten; 

• De leerling geen onvoldoendes heeft gescoord voor de vakken uit het gekozen 
profiel; 

• De leerling geen negatieve of twijfelachtige werkhouding heeft voor de vakken die in 
klas 4 mavo zijn gevolgd. 

 
De schoolleiding kan afwijken van de bovenstaande normen indien daartoe aanleiding is. De 
leerling kan zijn verzoek indienen via het profielkeuzeformulier.  
 
 In leerjaar 4: 
Een vak mag vervolgens buiten het rooster worden gevolgd met in achtneming van de 
onderstaande procedure en voorwaarden:  

• Het initiatief bij het volgen van het vak buiten het rooster ligt bij de leerling! 

• De leerling zoekt, liefst voor de zomervakantie, maar uiterlijk tijdens de eerste 
reguliere lesweek, contact met de decaan, die akkoord moet gaan (zo mag de 
groepsgrootte de 32 niet overschrijden). 

• Vervolgens meldt de leerling zich bij de docent en maakt afspraken over wanneer en 
hoe het vak gevolgd kan worden. De leerling wordt door de docent toegevoegd aan 
het vak op Teams. Het betreffende vak wordt niet ingeroosterd (de leerling krijgt dus 
geen A-, V- en R-lessen ingeroosterd). 

• Zodra de vakdocent de leerling heeft geregistreerd komt de leerling terug bij de 
decaan, waarna in overleg wordt onderzocht of een ingeroosterde V- of R-les 
ingeruild kan worden voor een lesuur bij de docent van het vak buiten het rooster. In 
dat geval neemt de leerling contact op met de docent van het ingeroosterde vak om 
deze op de hoogte te stellen, zodat de leerling niet absent zal worden gemeld. De 
leerling herhaalt deze stap richting decaan en docent zodra zijn/haar rooster wijzigt. 
De decaan stemt e.e.a. af met administratie (magister) en verzuim (absentie). 

• In het rooster van de toetsweek wordt geen rekening gehouden met leerlingen die 
een vak buiten het rooster volgen. Als de leerling een toets niet tegelijk met alle 
andere leerlingen kan maken, dan neemt de leerling minimaal een week voor de start 
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van de toetsweek contact op met de docent en wordt in overleg een ander 
toetsmoment bepaald. 

• De docent kijkt de toetsen na en verwerkt de resultaten in magister. Een verdere 
inspanning kan van de docent niet worden geëist. 

• Ieder schooljaar wordt aan het einde van de eerste periode door de decaan 
onderzocht of de leerling al dan niet door kan gaan met het vak buiten het rooster: 
- Als het cijfer lager dan 5,5 is, volgt een gesprek met de decaan. Blijft verbetering 

uit, dan wordt het volgen van het vak na periode 2 gestopt.  
- Bij cijfers lager dan een 4,5 wordt direct gestopt met het volgen van het vak.  
- Ook tegenvallende resultaten bij andere vakken kunnen aanleiding geven om het 

vak te moeten laten vallen. Op dat moment kan ook de leerling besluiten om het 
vak te laten vallen. 

• Indien op enig ander moment in het schooljaar de resultaten of de werkhouding van 
één of meerdere vakken daar aanleiding toe geven, kan het docententeam en/of de 
teamleider besluiten dat de leerling per direct moet stoppen met het vak buiten het 
rooster. 

• Afgezien van het bovenstaande houdt de leerling dit vak voor het hele jaar. Aan het 
eind van het schooljaar wordt besloten of de leerling het volgende schooljaar door 
mag gaan met het volgen van het vak buiten het rooster. Als het eindcijfer lager dan 
5,5 is mag het vak in het volgende schooljaar niet verder worden gevolgd. 

 
Slaag- zakregeling 
Een examenkandidaat is geslaagd als: 
 

• voor de vakken waarin de leerling centraal examen doet het gemiddelde CE resultaat 
≥ 5,5 is en 

• alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 

• er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of 

• er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, 
waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is en de in de combinatie van de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één getelde vijf voorkomt. 

 
Daarnaast moeten culturele kunstzinnige vorming (ckv), LOB en lichamelijke opvoeding zijn 
beoordeeld als voldoende of goed. Het combinatiecijfer voor bestaat uit de cijfers voor 
maatschappijleer, het profielwerkstuk en CKV. 
 
Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. 
Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.  
 
 


