Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in 5 havo

Datum : 6 december 2021
Ref.nr. : 02.70/dec-5havo-opties-wss/blm
Betreft : Opties op een rij na 5 havo

Geachte ouder/verzorger,
Omdat wij het belangrijk vinden dat u als ouder/verzorger van een eindexamenleerling
goed weet wat de opties zijn voor uw zoon/dochter na de havo willen wij u hier apart over
informeren via deze brief. Daarnaast zijn er een aantal handige websites, documenten en
weetjes waar wij u nogmaals op willen attenderen.
De mogelijkheden met een havo diploma:
HBO
HBO staat voor Hoger Beroeps Onderwijs en is de meest gekozen
optie na havo. Het gaat hier om een vierjarige Bacheloropleiding
die in voltijd, duaal of deeltijd te volgen is. Aanmelden voor een
HBO-studie kan via www.studielink.nl.
Associate
Dit is een 2-jarige, praktische HBO-studie die nog niet zo bekend
Degree
is, maar wel in opkomst. Deze variant van het HBO is geschikt
voor leerlingen die graag in en van de praktijk willen leren en
opzien tegen een 4-jarige studie. Zij focussen (in eerste instantie)
liever op een behapbaar, tweejarig traject. Met een Ad-diploma
kunnen leerlingen aan het werk, maar het is in veel gevallen ook
mogelijk om aansluitend alsnog (in 2 jaar) het HBO
bachelordiploma te halen. Aanmelden voor een Ad-studie gaat via
www.studielink.nl.
Vwo
Het is ook mogelijk om na havo door te stromen naar vwo. Hier is
een havo-diploma de enige eis, maar het is wel belangrijk dat het
profiel aansluit. Dit is te zien op het profielkeuzeformulier (t)vwo.
Meer informatie over de vwo-vakken is te lezen in het
Vakkenboekje (t)vwo. Op vwo doen leerlingen examen in één vak
meer dan op havo. Daarnaast is een 2e moderne vreemde taal
(Frans of Duits) verplicht.
Is de aansluiting onvoldoende, dan ligt de verantwoordelijkheid om
de achterstand in te halen volledig bij de leerling. Het decanaat
verwijst de leerling naar een docent, maar het is aan de leerling
om het contact te leggen en in eigen tijd met de inhaalstof aan de
slag te gaan.

Overweegt uw zoon/dochter vwo? Maak dit dan zo spoedig
mogelijk kenbaar bij de decaan. Hoe langer uw zoon/dochter
hiermee wacht, hoe korter de tijd om eventuele achterstanden
weg te werken.

Mbo

Tussenjaar

Op donderdag 20 januari a.s. is er in de grote pauze een
voorlichting over de overstap van havo-5 naar vwo-5. Leerlingen
die bij het decanaat hebben doorgegeven (eventueel) door te
willen stromen naar het vwo, worden hiervoor uitgenodigd via de
ELO.
Doorstromen naar mbo kan drempelloos. Er zijn zelfs mbo-studies
die verkorte trajecten aanbieden voor havisten. Kijk hiervoor op de
websites van de mbo’s. Oriënteren op een mbo opleiding kan via
www.kiesmbo.nl. Aanmelden voor een mbo studie verloopt via het
mbo zelf en kan tot 1 april. Aanmelden na 1 april kan ook, maar
plaatsing is dan geen garantie.
Wanneer uw kind nog geen idee heeft wat hij/zij wil gaan doen na
havo of graag eerst een break wil voordat hij/zij aan het
studentenleven begint, dan is een tussenjaar ook mogelijk met
een havo diploma. Belangrijk is dan wel dat er een plan is voor
een zinvolle invulling van dat jaar. En dat er tijd is voor oriëntatie
op een eventuele studie daarna. Informatie hierover kunt u vinden
op www.tussenjaarkenniscentrum.nl.

Dan nog een aantal belangrijke zaken op een rijtje die voor u, als ouder(s)/verzorger(s)
van een examenleerling van belang zijn om te weten:
•

•

•
•
•

Vanaf heden is er een definitief overzicht met alle numerus fixus studies voor
volgend jaar beschikbaar. Numerus fixus (nf) studies zijn studies waar meer
aanmeldingen voor binnenkomen dan dat er beschikbare plekken zijn. Voor alle nfstudies geldt dat aanmelden kan tot en met 15 januari 2022. In verband met het
aanleveren van gevraagde informatie voor aanmelding bij veel nf-studies, is het
sterk aan te raden hier niet tot 15 januari mee te wachten.
Een handig overzicht met alle studies in het HBO mèt toelatingseisen per profiel,
vindt u in het document Nadere vooropleidingseisen havo-hbo. Op pagina 1 t/m 9
ziet u een overzicht met de Ad (Associate Degree) studies en vanaf pagina 9 de B
(bachelor) studies.
Heeft uw zoon/dochter interesse in een studie, maar sluit het profiel niet aan? Vraag
de decaan naar de mogelijkheden om eventueel ontbrekende vakken alsnog te
halen.
Een DigiD is nodig om de aanmelding voor een studie in het hoger onderwijs in
gang te zetten. Vraag deze op tijd aan indien uw zoon/dochter deze nog niet heeft.
Het duurt een paar dagen voordat een DigiD geactiveerd kan worden.
De uiterste datum om aan te melden voor een studie in het hoger onderwijs is
1 mei. Let op, sommige studies hanteren een eerdere deadline voor aanmelding.
Check dit bij de websites van de hogescholen. Kijk hier voor meer informatie over
toelating en aanmelding.

•
•

Een leerling mag zich voor maximaal 4 studies aanmelden via studielink, waarvan
maximaal 2 met numerus fixus. Voor Fysiotherapie en Mondzorgkunde geldt dat je
hier maar éénmaal voor kunt aanmelden. Handig als uw zoon/dochter nog twijfelt!
Alle leerlingen die zich vóór 1 mei hebben aangemeld, hebben het recht om tot 1
september nog te switchen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,

Martine Wessel
Decaan (t)havo
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl

