
 

 

 

 

 

Wil je na het halen van je mavodiploma doorleren? Instromen in havo 4 kan 

dan een optie zijn. Hier vind je de belangrijkste informatie over instromen in 

havo 4 bij Het Lyceum. 

 

 

HOE MELD JE JE AAN?  

o Schrijf een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom je havo wilt gaan doen. Waarom past dat beter 

bij je dan een MBO-opleiding? 
o Kies een profiel en vul het profielkeuzeformulier in 

(dit vind je bij ‘downloads’ op onze website www.degoudsewaarden.nl). 

o Stuur een mail aan de decaan mw.Van den Herik: i.vdherik@degoudsewaarden.nl. 

Onderwerp: aanmelding havo 4 2022 

o Vermeld je voor- en achternaam, je telefoonnummer en je leerlingnummer als je van 

De Goudse Waarden komt. 
 

In de bijlage voeg je toe: 

o je motivatiebrief 

o het profielkeuzeformulier 

LET OP: DIT MOET VOOR 1 APRIL 2022 GEBEURD ZIJN! 
 

TIJDPAD 

31 maart 2022: uiterste aanmelddatum 

Eind mei 2022: motivatiegesprek (als je van een andere school komt dan De Goudse Waarden) 

Half juni 2022: bericht (voorlopige) toelating. Je moet natuurlijk wel echt geslaagd zijn! 
Eind juni 2022: bijeenkomst voor instromers. Hiervoor word je tegen die tijd uitgenodigd. 

 

 

 

BEDENK GOED  

Je hebt het meeste kans om havo 4 goed te 

doorlopen als: 

 

✓ de gekozen vakken zoveel mogelijk 

overeenkomen met de vakken waarin je op 

de mavo examen hebt gedaan 

✓ je geen tekorten staat voor de kernvakken 

Nederlands, Engels en Wiskunde. 

CONTACTGEGEVENS  

De Goudse Waarden 

lyceumlocatie 

Heemskerkstraat 105 

2805 SN Gouda 

Tel. 0182-573000 

lyceum@degoudsewaarden.nl 

www.degoudsewaarden.nl 

 
Decaan: mw. I. van den Herik 

Coördinator havo4: dhr. C. Bons 

De profielen 

z.o.z. voor meer informatie 

Cultuur en 

Maatschappij 

Economie en 

Maatschappij 

Natuur en 

Gezondheid 

Natuur en 

Techniek 

mailto:i.vdherik@degoudsewaarden.nl
mailto:lyceum@degoudsewaarden.nl
http://www.degoudsewaarden.nl/


 

PROFIELEN OP DE HAVO: een profiel is het vakkenpakket dat je volgt. Je volgt een aantal 

verplichte vakken in het gemeenschappelijk deel, zoals Nederlands en Engels. Je kiest 

voor een van de vier profielen. Daarbij horen verplichte profielvakken en keuzeprofielvak- 

ken. Tot slot hoort er bij ieder profiel één keuzevak. 

 

Welke vakken je bij het lyceum kunt kiezen, vind je op het profielkeuzeformulier. 

Dit vind je op onze website www.degoudsewaarden.nl onder de knop 

ouders/schoolwiki/aanmelden 

 

Hieronder volgt per profiel wat informatie en vakken die aanbevolen worden om op de mavo gedaan te 

hebben omdat ze aansluiten bij het genoemde profiel. 

 

 
 

Cultuur en maatschappij 

 

In dit profiel zijn Geschiedenis en Aardrijkskunde opgenomen. 

Daarnaast kies je uit de profielkeuzevakken Frans, Duits, Kunst 

(beeldende vorming) of Kunst (muziek). 

Dit profiel mag zonder wiskunde worden afgesloten, maar 

Wiskunde A is hier wel een keuzevak. 
 

Heb jij iets met talen, vind je het leuk om creatief bezig te 

zijn, ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen, dan 

is dit een heel geschikt profiel voor jou. Een vervolgstudie 

in de sociaal-maatschappelijke richting, communicatie of 

journalistiek sluit goed aan bij dit profiel. 
 

Aanbevolen vakken: 

ak, fa/du*, gs, kunstvak, wi*** 

Economie en maatschappij 

 

In dit profiel volg je de vakken Economie, Wiskunde A en 

Geschiedenis. Daarnaast moet je kiezen uit de profielkeu- 

zevakken Aardrijkskunde, Bedrijfseconomie en het is ook 

mogelijk om een moderne vreemde taal of BSM (Bewegen, 

Sport en Maatschappij) te kiezen. 
 

Ben jij geïnteresseerd in economie en de zakelijke aspecten 

in het leven, dan is dit een heel geschikt profiel voor jou. Een 

vervolgstudie in de economie, ondernemen of rechten sluit 

goed aan bij dit profiel. 

 

Aanbevolen vakken: 

ak, ec, fa/du*, gs, kunstvak, lo2, wi*** 

Natuur en gezondheid 

 

In dit profiel volg je de verplichte vakken Biologie en 

Scheikunde. Daarnaast is het verplicht om Wiskunde A of 

Wiskunde B te volgen. Ook kies je uit de profiel-keuzevakken 

Natuurkunde, NLT (Natuur, Leven en Technologie) en 

Aardrijkskunde. 
 

Ben je goed in exacte vakken en ben je geïnteresseerd in de 

gezondheid en het milieu, dan is dit een heel geschikt profiel 

voor jou. Een vervolgstudie in de richting gezondheidszorg, 

natuur en milieu of voedingsmiddelentechnologie sluit goed 

aan bij dit profiel. 
 

Aanbevolen vakken: 

ak, bi, lo2, nask1/nask 2**, wi*** 

Natuur en techniek 

 

Dit profiel bestaat uit de exacte vakken. In dit profiel volg 

je de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde. 

Daarnaast moet je kiezen uit de profielkeuzevakken 

Biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). 
 

Ben je goed in rekenen, hou je van het oplossen van 

problemen en ben je geïnteresseerd in techniek, natuur en 

water, dan is dit een heel geschikt profiel voor jou. 

Een vervolgstudie in de bouwkunde, elektrotechniek of 

milieukunde sluit goed aan bij dit profiel. 

 

Aanbevolen vakken: 

bi, nask 1/nask 2**, wi*** 

 

 
*Fa/Du: Als je Frans of Duits wilt kiezen, is het belangrijk dat je daar examen in gedaan hebt op de mavo. Het is niet 

verplicht, maar in de praktijk blijkt het bijna onmogelijk om het havo-examen te halen zonder voorbereiding op de 

mavo. 

 

**Nask 2: Heb je op de mavo geen examen in Nask 2 (scheikunde) gedaan en wil je toch een natuurprofiel kiezen? Dan 

kun je in overleg met één van onze docenten scheikunde een inhaalprogramma volgen met de belangrijkste lesstof uit 

havo 3. 

 

***Wiskunde: Het vak Wiskunde is een belangrijk vak op de havo. Het wordt aanbevolen om op de mavo examen in 

het vak Wiskunde gedaan te hebben. Ook als je een CM-profiel kiest. 

 

Heb je hulp nodig bij het maken van je keuze? Neemt contact op met onze decaan mw. Van den Herik. 



 

 
 

C&M E&M N&G N&T 

Gemeenschappelijk deel 

 

• Godsdienst 
• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Culturele Kunstzinnig 

Vorming 

• Lichamelijke opvoeding 

Gemeenschappelijk deel 

 

• Godsdienst 
• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Culturele Kunstzinnige 

Vorming 
• Lichamelijke opvoeding 

Gemeenschappelijk deel 

 

• Godsdienst 
• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Culturele Kunstzinnige 

Vorming 
• Lichamelijke opvoeding 

Gemeenschappelijk deel 

 

• Godsdienst 
• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Culturele Kunstzinnige 

Vorming 
• Lichamelijke opvoeding 

Profieldeel C&M verplicht 
 

• Duits of Frans 

• Geschiedenis 

• Aardrijkskunde 

 

Profieldeel C&M keuze 

(kies 1 vak)) 

 

• Duits 

• Frans 

• Kunst Algemeen en 

Muziek 

• Kunst Algemeen en 

Beeldende vorming 

Profieldeel E&M verplicht 
 

• Wiskunde A 

• Economie 

• Geschiedenis 

 

Profieldeel E&M keuze 

(kies 1 vak) 

 

• Duits 

• Frans 

• Aardrijkskunde 

• Bedrijfseconomie 

Profieldeel N&G verplicht 
 

• Wiskunde A of Wiskunde B 

• Scheikunde 

• Biologie 

 

Profieldeel N&G keuze 

(kies 1 vak) 

 

• Aardrijkskunde 

• Natuur, Leven en 

Technologie 
• Natuurkunde 

Profieldeel N&T verplicht 
 

• Wiskunde B 

• Natuurkunde 

• Scheikunde 

 

Profieldeel N&T keuze 

(kies 1 vak) 

 

• Biologie 

• Natuur, Leven en 

Technologie 

Keuze examenvak 

(Kies 1 vak) 

 

• Duits 

• Frans 

• Kunst Algemeen en 

Muziek* 

• Kunst Algemeen en 

Beeldende vorming* 
• BSM 

• Wiskunde A 

Keuze examenvak 

(Kies 1 vak) 

 

• Duits 

• Frans 

• Aardrijkskunde 

• Bedrijfseconomie 

• BSM 

• Kunst Algemeen en 

Muziek 

• Kunst Algemeen en 

Beeldende vorming 

Keuze examenvak 

(Kies 1 vak) 

 

• Economie 

• Aardrijkskunde 

• Natuur, Leven en 

Technologie 
• Natuurkunde 

• BSM 

• Kunst Algemeen en 

Muziek 

• Kunst Algemeen en 

Beeldende vorming 

Keuze examenvak 

(Kies 1 vak) 

 

• Economie 

• Biologie 

• Natuur Leven en 

Technologie 

• Kunst Algemeen en 

Muziek 

• Kunst Algemeen en 

Beeldende vorming 

Vrije deel 
 

• Door school in te vullen 

Vrije deel 
 

• Door school in te vullen 

Vrije deel 
 

• Door school in te vullen 

Vrije deel 
 

• Door school in te vullen 

 

*CM: maximaal 1 kunstvak, muziek of bevo 



 

 
 
 

Naam: 

 

Ik kies (kruis het profiel en de bijbehorende vakken aan) 

 

Profiel: 
 

 

 
Let op: je kunt een vak maar één keer kiezen! Dus als je het vak aardrijkskunde in je profieldeel kiest, kun je 

het niet meer kiezen als keuze examenvak! 

 

Als keuze examenvak kies ik: 

 
(kijk in het overzicht uit welke vakken je per profiel kunt kiezen 
Let op: het is niet toegestaan zowel muziek als bevo in je profiel te hebben) 

 

Datum: Handtekening ouders: 

 

 

 

 

 

 

Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij 

Duits of Frans 
 

En 

Bevo   of Muziek of Duits of Frans Duits   of Frans of BE of Aardrijkskunde 

Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek 

Wiskunde A of Wiskunde B 
 

En 

Natuurkunde   of Aardrijkskunde of NLT Biologie of NLT 


