
Beroepshavo Drenthe College Meppel

Twee havo-certificaten naast 
je mbo-diploma niveau 4!

Vind je het leuk om jezelf extra uit te dagen? 
Twijfel je tussen een mbo-opleiding op niveau 4 of 
havo? Wil je na het behalen van je mbo-diploma 
graag doorstromen naar het hbo? Dan is de 
Beroepshavo dé oplossing voor jou! Een unieke 
mogelijkheid die vanaf schooljaar 2023-2024 gaat 
starten bij Drenthe College in Meppel.
 
Je volgt een mbo-opleiding niveau 4 aangevuld met 
twee vakken op havoniveau die je voorbereiden 
op het hbo. Je kiest vakken die aansluiten op je 
toekomstige hbo-opleiding. Dit kan Nederlands, 
Engels, Biologie, Wiskunde A, Wiskunde B of 
Economie zijn. Heb je de extra vakken met een 
voldoende afgesloten? Dan ontvang je naast je mbo-
diploma twee landelijk erkende certificaten.
 
Je meld je aan voor de Beroepshavo en kiest voor 
één van onderstaande mbo-opleidingen op niveau 4:
 
Handel & Ondernemen

 ■ Ondernemer Retail
 ■ Retailmanager

 
Horeca & Facilitair

 ■ Facilitair Leidinggevende
 ■ Horeca Catering Manager

Office, Economie & Communicatie
 ■ Business Administration & Control Specialist
 ■ Facilitair Leidinggevende
 ■ Horeca Catering Manager
 ■ Legal, Insurance & HR Services Specialist
 ■ Marketing & Communication Specialist
 ■ Office & Management Support Specialist

Zorg & Welzijn
 ■ Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
 ■ Onderwijsassistent
 ■ Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg
 ■ Verpleegkundige

 

Stan van den Berg: “Ik wil door naar het hbo. De Beroepshavo is 
daarvoor de ideale opstap. Zo weet ik zeker dat ik het ga halen!”



Marlies Nijmeijer uit Hoogeveen volgt 
de Beroepshavo: “Ik zat in havo 4 en 
stond voor de keuze om het jaar over te 
doen of naar het mbo te gaan waar je 
met beroepsvakken aan de slag kon. Ik 
vond het best een lastige keuze, want 
het is niet iets wat snel ter sprake komt. 
Omdat ik al wist dat ik later iets met 
Juridisch of HRM wil gaan doen, was de 
overstap naar de mbo-opleiding Legal 
Insurance & HR Service Specialist voor 
mij de juiste keuze. Toch wil ik graag 
doorstromen naar het hbo, dus besloot ik 
de Beroepshavo te doen.”

Persoonlijke aandacht en goede 
voorbereiding hbo!
Persoonlijke aandacht vindt Drenthe College 
belangrijk. Tijdens je opleiding krijg je een 
loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er) die je 
begeleidt bij je studievoortgang en ontwikkeling. 
Je kunt altijd terecht bij jouw LOB’er. Ook krijg je 
bij de Beroepshavo extra oriëntatie en begeleiding 
richting het hbo en kun je kiezen voor het keuzedeel 
‘voorbereiding hbo’. Verder krijg je gastcolleges 
van een hbo-school aangeboden en wordt een 
sectoropdracht uitgewerkt.

De Beroepshavo is interessant 
voor jou als je:

 ■ extra uitdaging wilt en je kennis wilt verbreden of 
verdiepen

 ■ na het behalen van je mbo-diploma naar het hbo 
wilt. Je vergroot je kansen!

 ■ na je opleiding wilt solliciteren. De havocertificaten 
staan goed op je CV!

 
Voor wie?
Je bent in het bezit van één van onderstaande 
diploma’s:

 ■ vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of 
theoretische leerweg

 ■ overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 

Kosten
Je betaalt geen extra kosten voor de Beroepshavo. 
Wel zijn er eenmalige kosten voor boeken.

Start
Vanaf schooljaar 2023-2024
 
Leslocatie
Ambachtsweg 2 in Meppel

Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met:
Roij Haagsma
E. r.haagsma@drenthecollege.nl
T. 088 188 3031
 
Meer informatie en aanmelden
drenthecollege.nl/beroepshavo-meppel 
of scan de QR-code.
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