
Voorlichtingsavond
15 november 2022

3H / 4M  4H



Doorstroom 4M naar 4H

• 4 en 5 havo: examen
• ander niveau, tempo en hoeveelheid
• ambitie moet zijn HBO
• toetsing over grotere stukken
• vergt aanpassingen (planning)
• slaag-zakregeling havo
• ook aanmelden voor het MBO



Procedure aanmelding

• Profielkeuzeformulier inleveren bij Mw. Weierink
– Datum volgt: eind februari/begin maart

• Mw. Weierink vraagt adviezen aan vakdocenten
• Overleg decanen en schoolleiding over advies 

vanuit de adviescommissie
• Evt. toelichting door decaan over het 

uitgebrachte advies aan lln/ouders
• Definitieve bevestiging van de gereserveerde 

plek is door de dag na de examenuitslag een 
kopie van de cijferlijst bij de gekozen school
in te leveren.



3 havo

• Aanmelding via Zermelo (30 maart 2023)

• Bij (eventuele) doorstroom naar 4 mavo:
– Behaalde cijfers uit 3 havo tellen niet mee
– Keuze LO2 is niet mogelijk
– Maatschappijleer + CKV uit 3 mavo moeten worden 

ingehaald
– Oók profielkeuzeformulier 4 mavo inleveren
– Ouderavond over profielkeuze 4 mavo:

17 januari 2023



Even voorstellen

• Elles ter Braak
– Decaan havo & vwo Lyceum de Grundel

• Dick Elhorst
– Decaan havo & vwo Twickel College

• Manon Bossink
– Decaan havo Twickel College



Programma:

1. Mogelijkheden m.b.t. profielen en vakken 
op havo op Lyceum de Grundel & Twickel 
College

2. Eisen van het HBO
3. Open middag



C en M        E en M           N en G        N en T

4 havo

5 vwo
mbo

hbo
wo

4 mavo / 3 havo

5 havo

6 vwo



Verdeling binnen een profiel

gemeenschappelijk deel

profieldeel
-verplicht(e) vak(ken)
-keuzevak(ken)

vrije deel

• Cultuur      en    Maatschappij
• Economie  en    Maatschappij
• Natuur       en    Gezondheid
• Natuur       en    Techniek
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Gemeenschappelijk deel 

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• CKV (culturele & kunstzinnige vorming)
• Lichamelijke opvoeding
• Levensbeschouwing (Lyceum de Grundel)
• LOB (Loopbaanontwikkeling & -begeleiding)
• Mentoraat
• Profielwerkstuk



Cultuur & Maatschappij
Twickel College

Profieldeel (verplicht) ges
(verplicht) maw of ak
Kies dutl of fatl
Kies mu of bv (teha)

Vrije deel Kies één van: 
biol/econ/ak/wisA/dutl/fatl/
maw

Optioneel extra vak

Lyceum de Grundel

Profieldeel (verplicht) ges
Kies kubv of fi
Kies dutl of fatl
Kies maw of ak

Vrije deel Kies één van: 
wisA/ak/kubv



Economie & Maatschappij
Twickel College

Profieldeel (verplicht) econ
(verplicht) ges
(verplicht) wisA of wisB
Kies beco of ak of maw

Vrije deel Kies één van: 
beco/bsm/biol/dutl/fatl/ak/
maw/mu/bv (teha)

Optioneel extra vak

Lyceum de Grundel

Profieldeel (verplicht) econ
(verplicht) ges
(verplicht) wisA
Kies beco of maw

Vrije deel Kies één van: 
dutl/fatl/ak/beco/in/fi



Natuur & Gezondheid
Twickel College

Profieldeel (verplicht) schk
(verplicht) biol
Kies wisA of wisB
Kies nat of ak

Vrije deel Kies één van: 
bsm/econ/beco/maw/dutl/
fatl/nat/ak/mu/bv (teha)

Optioneel extra vak

Lyceum de Grundel

Profieldeel (verplicht) schk
(verplicht) biol
Kies wisA of wisB
Kies nat of ak

Vrije deel Kies één van: 
ak/econ/kubv/nlt/in/fi

Optioneel dutl/fatl als z-vak



Natuur & Techniek
Twickel College

Profieldeel (verplicht) wisB
(verplicht) nat
(verplicht) schk
(verplicht) biol

Vrije deel Kies één van: 
bsm/econ/beco/maw/dutl/
fatl/ak/mu/bv (teha)

Optioneel extra vak

Lyceum de Grundel

Profieldeel (verplicht) wisB
(verplicht) nat
(verplicht) schk
Kies in of nlt

Vrije deel Kies één van: 
beco/econ/nlt/kubv

Optioneel dutl/fatl als z-vak



Opmerkingen:
• alleen schoolexamen voor:

– Lyceum de Grundel: maat - ckv - lo - in – nlt 
– Twickel College: maat – ckv – lo – bsm

• combinatiecijfer = afgeronde gemiddelde 
van:
– Maatschappijleer (4H)
– CKV (4H )
– PWS (5H)

• doorstroming vwo: één extra vak
– wi + fatl / dutl  verplicht



Eisen van het HBO

• Handig overzicht: op de site van beide scholen.
 Opleidingseisen havo – hbo
– Voorbeelden:

• WisB / Werktuigbouwkunde
• Fysiotherapie / Verpleegkunde
• Bedrijfskunde
• Hotelmanagement 

– Niet alles staat in de lijst. Bekijk de website van de 
hogeschool. 

• Aanvullende eisen: bv. Toneelschool
• Selectie / audities



Opleidingseisen havo - hbo



Open middag 

• Wil je de sfeer proeven van beide scholen?
Kom dan langs bij de open middagen van onze 
scholen.

– Twickel College Hengelo: donderdag 2 februari 2023 om 
14.30 uur

– Lyceum de Grundel: donderdag 9 februari 2023 om 
14.30 uur
Info: www.lyceumdegrundel.nl/decaan

http://www.lyceumdegrundel.nl/decaan


Vragen?

Bedankt voor de aandacht en graag 
tot ziens!

Elles ter Braak:
e.terbraak@carmelhengelo.nl

Dick Elhorst:
d.elhorst@carmelhengelo.nl

Manon Bossink:
m.bossink@carmelhengelo.nl

mailto:e.terbraak@carmelhengelo.nl
mailto:d.elhorst@carmelhengelo.nl
mailto:m.bossink@carmelhengelo.nl
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