
De profielen en de vakken op 
het Havo van het Jordan

Havo CM EM NG NT
verplichte vakken 
gemeenschappe-
lijk deel

Nederlands
Engels

Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding

CKV

verplichte profiel-
vakken

geschiedenis wiskunde A of B wiskunde A of B wiskunde B
Frans of Duits economie biologie natuurkunde

geschiedenis scheikunde scheikunde

profielkeuzevak kies 1 vak uit: kies 1 vak uit: kies 1 vak uit: kies 1 vak uit:
aardrijkskunde bedrijfseconomie natuurkunde biologie

economie aardrijkskunde aardrijkskunde natuur, leven & 
technologie

Frans of Duits natuur, leven & 
technologiekies 1 vak uit:

Kunst (beeldend)
Kunst (muziek)
Duits of Frans

vrije deel 1 vak naar keuze 1 vak naar keuze 1 vak naar keuze 1 vak naar keuze

Natuur, leven & technologie kan alleen in het profiel NG en NT gekozen worden



De profielen en de vakken op 
het Vwo van het Jordan

VWO CM EM NG NT
verplichte vakken 
gemeenschappe-
lijk deel

Nederlands
Engels

lichamelijke opvoeding
maatschappijleer

CKV
Frans of Duits

projecten

verplichte profiel-
vakken

wiskunde C of A wiskunde A of B wiskunde A of B wiskunde B
geschiedenis economie biologie natuurkunde

geschiedenis scheikunde scheikunde

profielkeuzevak kies 1 vak uit: kies 1 vak uit: kies 1 vak uit: kies 1 vak uit:
aardrijkskunde bedrijfseconomie natuurkunde biologie

economie aardrijkskunde aardrijkskunde wiskunde D

Duits of Frans natuur, leven & 
technologie

natuur, leven & 
technologie

kies 1 vak uit:
kunst (beeldend)
kunst (muziek)
Duits of Frans

vrije deel 1 vak naar keuze 1 vak naar keuze 1 vak naar keuze 1 vak naar keuze

NL&T kun je alleen kiezen in het profiel N&G of N&T
Wiskunde D alleen in combinatie met wiskunde B



Dit schooljaar
 Voorlopige keuze: 
  in de week van 11 januari 2021

	 Definitieve	keuze:	
  in de week van 29 maart 2021

	 Definitieve	vaststelling	
	 	 n.a.v.	overgangsvergadering	vóór	de	zomervakantie

Overgang	en	profiel
Voor	de	overgang	van		3h/v	naar	4havo	geldt,	wat	beoordelingen	betreft,	de	volgende	regel:	de	leer-
ling	geeft	er	blijk	van	het	havo-niveau	aan	te	kunnen.

In	de	praktijk	betekent	dit	dat	de	leerling	voor	het	merendeel	van	de	vakken	minstens	een	‘v’	voor	
inzicht	heeft.	Exact	aangeven	aan	welke	eisen	de	beoordelingen	moeten	voldoen,	is	niet	mogelijk.	Het	
Jordan kijkt van geval tot geval wat het beste voor de leerling is.

Voor	de	overgang	van	3h/v	naar	4vwo	geldt,	wat	beoordelingen	betreft,		de	volgende	regel:	de	leer-
ling	geeft	er	blijk	van	het	vwo-niveau	aan	te	kunnen.

Van vwo-niveau is in elk geval sprake als de leerling aan de volgende voorwaarden voldoet:

-				binnen	het	gekozen	profiel	is	er	geen	onvoldoende	of	zwak	voor	inzicht	en	minstens	twee	maal	
een ruim voldoende;
	-			buiten	het	profiel	is	er	maximaal	twee	maal	een	zwak	voor	inzicht,	waarvan	hooguit	een	bij	een	
kernvak	(Nederlands,	Engels,	wiskunde).

Dyslexie
Als	je	dyslectisch	bent	en	je	hebt	een	dyslexieverklaring,	dan	kan	je	in	bepaalde	gevallen		de	tweede	
moderne	vreemde	taal		(Frans	of	Duits)	vervangen	door	een	ander	vak.		Dat	heet	‘vrijstelling	voor	de	
tweede	moderne	vreemde	taal’.	Vrijstelling	voor	de	tweede	moderne	vreemde	taal	wordt	alleen	ver-
leend	als	het	voor	de	leerling	als	gevolg	van	de	handicap	moeilijk	of	onmogelijk	is	het	eindexamen	in	de	
gestelde	tijd	te	behalen.	De	docenten	van	de	klas	besluiten,	na	advies	van	de	dyslexiecoördinator,		of	
de	vrijstelling		toegestaan	wordt	of	niet.		Als	je	een	vervangend	vak	kiest,		moet	je	natuurlijk	wel	goed	
kijken	of	zo’n	vak	voor	jou,	als	dyslect,	wel	te	doen is.

Na havo naar het vwo
Iedereen	met	een	havo-diploma	kan	naar	het	vwo.	Is	het	gemiddelde	cijfer	op	je	eindlijst	dan	wordt	
het	afgeraden	om	vwo	te	gaan	doen.	Leerlingen	moeten	wel	een	vak	meer	doen	op	het	vwo	dan	op	
de	havo.	Inhalen	van	ontbrekende	stof	moet	na	het	Havo-examen	en	in	de	vakantie.


