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Het schema is horizontaal opgebouwd uit drie groepen.
A
Een verplicht deel (gemeenschappelijk deel).
B
Een sector gebonden deel (sectordeel verplicht).
C
Een vrij deel (sectordeel keuze).

Let op:
Bij de overgang naar 4 vmbo-T kiest de leerling een definitieve sector met 6 centraal examenvakken.
Als je de mogelijkheid wilt hebben om na het behalen van je vmbo-T-diploma over te stappen naar
het havo, moet je daar rekening mee houden bij de pakketkeuze en bij C een extra vak kiezen; je
komt dan uit op 7 centraal examen vakken.
(In A en B zijn de centraal examenvakken groen gekleurd, daarbij moeten de gekozen vakken uit C
worden opgeteld, om tot 6 of 7 centraal examen vakken te komen)
De verplichte vakken per sector voor jaar 4 zijn:
1. sector techniek
WI + NSK1
2. sector Landbouw
WI + (NSK 1 of BI; blauw gemaakt)
3. sector zorg & welzijn
BI + (WI of AK of GS of MA2; blauw gemaakt)
4. sector economie
EC + (WI of DU; blauw gemaakt)

Techniek
A Gemeenschappelijk

Landbouw
A Gemeenschappelijk

Zorg & welzijn
A Gemeenschappelijk

Economie
A Gemeenschappelijk

Nederlands
Engels
maatschappijleer
LO
CKV

Nederlands
Engels
maatschappijleer
LO
CKV

Nederlands
Engels
maatschappijleer
LO
CKV

Nederlands
Engels
maatschappijleer
LO
CKV

B Sector deel verplicht

B Sector deel verplicht

B Sector deel verplicht

B Sector deel verplicht

wiskunde
nask 1

wiskunde

biologie

economie

C Sector deel keuze
(2 of 3 vakken kiezen)

C (3 of 4 vakken kiezen, C (3 of 4 vakken kiezen, C (3 of 4 vakken kiezen,
tenminste 1 blauw vak) tenminste 1 blauw vak) tenminste 1 blauw vak)

nask 2

nask 1

biologie
geschiedenis
economie
Duits

biologie
nask 2
aardrijkskunde
economie
Duits

Handtekening leerling:

aardrijkskunde of
geschiedenis
maatschappijkunde
wiskunde
Duits
economie
tekenen

Duits
wiskunde
maatschappijkunde
aardrijkskunde
geschiedenis
tekenen

Akkoord ouder:

Doorstroomschema 4 Vmbo-T en verder
De opbouw van het onderwijs in Nederland is als volgt.

MBO

HBO

WO

V-6

4 vmbo-t
3 vmbo-t

H-5

V-5

H-4

V-4

3 HAVO - 3 VWO

vmbo-t

leerjaar - 2

HAVO - VWO

vmbo-t

leerjaar - 1

HAVO - VWO

vmbo-t

HAVO en VWO

De mogelijkheden na 4 Vmbo-T

1. Je kunt doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Dit onderwijs kent twee varianten:
BOL (Beroeps Opleidende Leerweg, ofwel school en stage). Je gaat 4 dagen naar school en je loopt
stage.
De meeste Vmbo-T leerlingen van onze school volgen deze weg.
BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg, ofwel werken en leren). Je werkt in een officieel leerbedrijf en
gaat 1 dag in de week naar school.
De diploma’s voor beide soorten opleidingen zijn gelijk.
Het mbo kent 4 niveaus. Voor niveau 3 en 4 is over het algemeen een Vmbo-T diploma vereist. Deze
opleidingen duren drie of vier jaar.
Om goed te kunnen slagen op het mbo zijn bepaalde vakken gewenst en soms ook verplicht. Het is dus
van belang dat je bij het samenstellen van je eindexamenpakket let op de toelatingseisen en -wensen
van de mbo-opleidingen.
Het mbo niveau 4 sluit aan op het hoger beroepsonderwijs, het hbo.
2. Een aantal mbo-opleidingen biedt ook een verkort traject. Dit traject duurt circa twee jaar. Daarna ben
je in het bezit van een mbo-diploma en kun je doorstromen naar het hbo.
3. Je kunt doorgaan naar de vierde klas van het havo. Er zijn een aantal voorwaarden van toelating:

Bijlage:
Toelatingseisen HAVO
Toelatingseisen HAVO
•
•
•
•
•

•
•

Bij toelating tot het profiel CM moet de leerling examen gedaan hebben in Duits
Bij toelating tot het profiel EM moet de leerling examen gedaan hebben in Economie en
Wiskunde
Bij toelating tot het profiel NG moet de leerling examen gedaan hebben in Nask1,
Wiskunde en bij voorkeur ook in Nask 2 en Biologie.
Bij toelating tot het profiel NT moet de leerling examen gedaan hebben in Nask1,
Wiskunde en bij voorkeur ook in Nask2 en Biologie.
De leerling moet in MAVO 4 in een extra vak examen hebben gedaan (zevende vak),
wanneer er geen extra vak gevolgd is, is een overstap in enkele gevallen toch mogelijk. De
teamleider beslist over toelating en welk vak er gekozen kan worden.

Tijdens het intakegesprek moet verder uit de adviezen en de motivatie blijken dat de
leerling een goede kans van slagen heeft op het havo.
De leerling moet bereid zijn in de vakantie aan een aansluitprogramma voor bepaalde
vakken te werken.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

