
 

HAVO > MBO ROUTEKAART

Dit zijn voordelen van het mbo

•  Je gaat op het mbo kennismaken met de beroepsrichting die  
je mogelijk op het hbo zou willen doen. Je gaat dus al ervaren  
en leren wat bij jou past. 

•  Je krijgt afwisselend onderwijs: algemene vakken (zoals Engels  
en Nederlands), praktijkvakken, stages en projecten. Je bent dus 
eerder met de inhoud en de praktijk bezig.

•  Je hebt de mogelijkheid tot versnellen van niveau 4 opleidingen 
(weinig tot geen vertraging t.o.v. de havo). 

•  Het eindniveau van mbo-niveau 4 is hetzelfde als van de havo. 

•  Op het mbo werk je aan je persoonlijke ontwikkeling, aan 
studievaardigheden (zoals projectmatig werken) die je ook op het 
hbo nodig hebt. En daarnaast ontwikkel je al vakskills.

•  Op het mbo heb je meer keuzevrijheid in je lesprogramma. Je kan 
kiezen uit verschillende keuzedelen en excellentie-programma’s. 
Passend bij wat jij leuk vindt en de richting die jij op wilt.

•  Zo kun je bijvoorbeeld het keuzedeel Voorbereiding hbo doen  
zodat je goed bent voorbereid op het hbo. 

•  Mocht je (toch) niet naar het hbo gaan, dan heb je een waardevol  
mbo-diploma met goede kansen op de arbeidsmarkt. Je vergroot 
daarmee jouw kans op een baan.

Doel routekaart

Hulpmiddel om het gesprek te faciliteren tussen havo- 
mentor, havist en zijn/haar ouders over de mogelijke 
overstap van havo naar mbo. Overzicht bieden van de 
geschikte mbo-routes voor de betreffende leerling.

In de schoolloopbaan van een jongere loopt het soms 
anders dan verwacht. Er kan sprake zijn van een 
specifieke keuze of een verplichte andere route wat 
teleurstelling of verdriet op kan roepen. Er mag tijd 
worden genomen om dit te accepteren. Als de leerling 
en ouder(s) open staan voor andere mogelijkheden,  
is een m(h)bo-opleiding een zeer goed alternatief. 

Meer weten over jouw mogelijkheden  
op het m(h)bo? Check www.rocmn.nl

https://www.rocmn.nl


Jouw huidige opleiding Jouw mbo-startniveau Startmoment

Havo 3 naar havo 4
overgangsbewijs

Havo 4 zonder overgangsbewijs 
naar havo 5

Havo 5 zonder diploma, wel 
overgangsbewijs van havo 4 naar 5

Havo-diploma

•  1e Leerjaar niveau 4 (soms versneld af te ronden)
•  Enkele mhbo-opleidingen

Met havo éénjarig of havo-schakel (via Vavo Lyceum) heb je dezelfde mogelijkheden in het mbo zoals hierboven staat. 
Deze route geldt ook voor vwo-leerlingen. Meer info: www.rocmn.nl

•  1e Leerjaar niveau 4 (soms versneld af te ronden)
•  Enkele mhbo-opleidingen

•  Alle mhbo-opleidingen
•  1e Leerjaar niveau 4 (vaak versneld af te ronden)

•  Alle mhbo-opleidingen
•  1e Leerjaar niveau 4 (vaak versneld af te ronden)
•  2 Jarige Smart Technology
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September, 
sommige

opleidingen 
in januari

https://www.rocmn.nl
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?f%5B0%5D=level%3A10&f%5B1%5D=pathway%3A5
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?f%5B0%5D=level%3A10&f%5B1%5D=pathway%3A5
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?f%5B0%5D=level%3A10&f%5B1%5D=pathway%3A5
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?f%5B0%5D=level%3A10&f%5B1%5D=pathway%3A5
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?search=&f%5B0%5D=level%3A96
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?search=&f%5B0%5D=level%3A96
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?f%5B0%5D=level%3A96
https://www.rocmn.nl/opleidingen-zoeker?f%5B0%5D=level%3A96
https://ict.rocmn.nl/opleiding/smart-technology-icttechbouwmobiliteit-versneld-2-jaar

