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3. Havo naar hbo
Als je een havo-diploma hebt, ben je direct toelaatbaar tot een hbo-opleiding. Je kunt ook
een Associate degree volgen. Heeft u geen technisch havo-profiel en wil je toch een
technische hbo-opleiding volgen, dan kun je een instroomcursus volgen om onder andere
jouw wiskunde- en natuurkundekennis bij te spijkeren en door te kunnen stromen naar een
technische hbo-opleiding.
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a en b. Direct toelaatbaar:
Als je een havo-diploma hebt met een technische profiel, dan ben je direct toelaatbaar tot een
technische hbo-opleiding of een Associate degree.

Toelatingsvoorwaarden
Het diploma havo met de volgende profielen geeft rechtstreeks toegang tot een
technische opleiding:

Nieuw profiel


Natuur en Techniek



Natuur en Gezondheid met Natuurkunde of NL&T

Oud profiel


Natuur en Techniek



Natuur en Gezondheid

Voldoe je niet aan de profieleisen, maar wil je toch graag starten met deze opleiding? Neem dan
contact op met het HAN VoorlichtingsCentrum.
Klik hier voor meer informatie.

a. Instroomcursus: Niet toelaatbaar met jouw profiel?
Om met een havo of vwo-diploma te worden toegelaten tot een technische bacheloropleiding, moet
je voldoen aan profieleisen. Maar wat kun je doen wanneer je een ander profiel hebt gekozen?
Vakken als wiskunde en natuurkunde kun je in principe altijd bijspijkeren, maar wat voor jou de beste
keuze is, en of dit voor haalbaar is, hangt af van jouw individuele omstandigheden.
Zit je nog op de havo of het vwo? Bespreek de situatie in ieder geval met jouw decaan. Vraag of jouw
school een oplossing heeft, bijvoorbeeld door extra vakken aan je pakket toe te voegen.
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Wanneer je met een technische hbo-opleiding wilt beginnen, is gedegen kennis van wiskunde en
natuurkunde noodzakelijk. Ook rapportagevaardigheden en Engels zijn in het moderne onderwijs een
must. Wanneer je deze kennis niet (meer) hebt, kun je gerichte cursussen volgen.
Klik hier voor meer informatie.

