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HET 
WORDT 
HAVO!
JE HEBT BESLOTEN OM VOLGEND JAAR DE OVERSTAP 

TE WAGEN VAN HET VMBO NAAR 4 HAVO

Waarschijnlijk heb je over deze overstap veel vragen. 

Je twijfelt misschien nog en vraagt je af of de havo 

niet te moeilijk voor je zal zijn. Je weet nog niet 

welke school het beste bij je past. Er zijn verschillen 

in toelatingseisen en niet iedere school biedt dezelfde 

profiel- en keuzevakken aan. 

Allemaal nogal ingewikkeld. 

Om je een beetje op weg te helpen stellen we in dit 

boekje de Zaanse scholen in het kort aan je voor:

BERTRAND RUSSELL COLLEGE

ST. MICHAEL COLLEGE

PASCAL COLLEGE 

ZAANLANDS LYCEUM

Deze havo-scholen bieden de vier profielen:

CM - Cultuur en Maatschappij

EM - Economie en Maatschappij

NG - Natuur en Gezondheid

NT -  Natuur en Techniek

Waarbij in ieder geval deze toelatingseisen gelden:

 è  Je staat voor de eindexamenvakken gemiddeld 

een 6.8, waarbij maatschappijleer buiten 

beschouwing blijft.

è Je huidige school moet een positief advies geven.

Alle vier scholen hebben zo hun specialiteiten. 

Daarover gaat het in het kort in dit boekje. 

Veel leesplezier en met vragen kun je bij de decaan 

op je huidige school terecht.



WAAROM DOORSTROMEN NAAR 4 HAVO
Stel, je zit in 4 vmbo-t. Je haalt goede resultaten, 

het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen. Je vraagt 

je af: Wat zal ik nu gaan doen? Eén van de vele 

mogelijkheden is dan: doorstromen naar  

4 havo. Wat zijn goede redenen om dat te doen?  

De belangrijkste reden is: je vergroot je algemene 

ontwikkeling. Daar zul je je leven lang plezier van 

hebben. Net zo belangrijk: je kunt met een havo-

diploma rechtstreeks overstappen naar het HBO.  

Je stelt je definitieve keuze voor een beroeps-

richting uit en dat kan prettig zijn als je nog 

helemaal geen idee hebt in welke beroepsrichting 

je geïnteresseerd bent. Maar de havo moet geen 

‘parkeeropleiding’ zijn. Als je kans van slagen wilt 

hebben, moet je er positief gemotiveerd en met 

een goede ondergrond (lees: goede resultaten op 

het vmbo) aan beginnen. Je moet natuurlijk wel 

zin hebben om nog twee jaar bezig te zijn met de 

algemeen vormende vakken. 

WAAROM KIEZEN VOOR HET BRC
Stel, je kiest ervoor om je opleiding voort te zetten 

in 4 havo. Waarom zou je dan kiezen voor het 

Bertrand Russell College? Het BRC biedt, net als alle 

havo-scholen, alle vier de profielen: Cultuur en 

Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur 

en Gezondheid, Natuur en Techniek. 

BIJZONDERE VAKKEN
Naast alle ‘gewone vakken’ die op alle scholen 

aangeboden worden, kun je op het BRC examen 

doen in:

è tekenen en kunstgeschiedenis

è management en organisatie

è natuur, leven en technologie

è wiskunde-D

Deze vakken kun je ook kiezen als je ze nooit eerder 

gehad hebt. 

EXTRA BEGELEIDING VOOR VMBO INSTROMERS 
Als je wilt instromen in 4 havo van het BRC krijg je nog 

voor de zomervakantie een instroomcursus wiskunde 

A of wiskunde B (als een van die vakken deel uitmaakt 

van je keuzepakket). In het begin van 4 havo krijg je 

extra begeleiding voor management en organisatie. B
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70-MINUTEN LESSEN
De lesuren op het Bertrand Russell College duren 70 

minuten. Er wordt tijdens de les een actieve houding van 

de leerlingen gevraagd: zij luisteren niet alleen naar wat 

de docent te vertellen heeft, maar gaan zelf aan de slag, 

alleen of in groepjes. Dat heeft als groot voordeel dat je 

een begin met je huiswerk kunt maken op school, waarbij 

je dingen die je niet onmiddellijk begrijpt aan de docent 

kunt vragen, zodat je thuis precies weet hoe je je werk 

moet aanpakken.

ZELFSTANDIGE STUDIE-UREN
Naast de gewone lessen is iedere leerling een aantal uren 

per week ingeroosterd in het studiecentrum. In het 

studiecentrum kun je werken aan je schoolwerk, waarbij 

je kunt kiezen voor een stilteruimte waar je rustig kunt 

studeren, voor werken aan de computer, of voor het 

werken aan een groepsopdracht. Tijdens het studie-uur 

zijn er docenten en docentassistenten aanwezig om je op 

weg te helpen.

INTENSIEVE BEGELEIDING
Iedere week heb je met een vaste groep medeleerlingen 

een ingeroosterd begeleidingsuur bij je mentor. 

Tijdens dat uur kun je hulp krijgen bij het plannen en 

structureren van je werk, bij de manier waarop je leert en 

hoe je je leerwerk effectief en efficiënt kunt doen. Zo leer 

je een manier van werken aan waar je ook in het hoger 

onderwijs veel plezier van kunt hebben. Ook zul je tijdens 

de begeleidingsuren veel profijt en plezier kunnen hebben 

van de tips van je medeleerlingen: je leert samen hoe je 

de gemeenschappelijke problemen kunt oplossen.

VAKHULP
Aan het einde van iedere schooldag kun je gebruik maken 

van ‘vakhulp’: wil je extra uitleg over (een onderdeel van)

een bepaald vak dan kun je terecht bij een vakdocent met 

je vragen.

TOELATINGSEISEN 
è  Als je wilt kiezen voor CM: je moet examen gedaan 

hebben in Frans of Duits.

è  Als je wilt kiezen voor het profiel EM: liefst examen 

gedaan in het vak economie.

è  Als je wilt kiezen voor NG: je moet examen gedaan 

hebben in Nask2 (scheikunde) en biologie.

è  Als je wilt kiezen voor NT: je moet examen 

gedaan hebben in Nask1 (natuurkunde) en Nask2 

(scheikunde).

Voor meer informatie: 

brchv@bertrand.nl | 075-6210426

www.bertrand.nl



OVERSTAP VAN VMBO-T NAAR HAVO
Onze school is een bijzondere havo/vwo school in 

het ‘groene hart’ van de Zaanstreek. De school 

bevindt zich op een unieke plek in de Zaanstreek, 

midden in het eeuwenoude landschap van de 

Kalverpolder, vlak naast het Zaans Museum en 

De Zaanse Schans. De school richt zich op heel 

Zaanstad en Wormerland en als zodanig is de 

school een streekschool te noemen. Het SMC biedt 

aan ruim 1200 leerlingen en 120 medewerkers een 

prettige en veilige leer- en werkplek met zijn goede 

sfeer.

Het St. Michaël College is een gezellige, bruisende 

school, waar leerlingen leren in een omgeving waar 

ze zich thuis voelen. Wij hechten veel waarde aan 

een goede omgang tussen leerlingen en docenten. 

Wij bieden een goede havo/vwo opleiding. Daarom 

besteden wij veel aandacht aan sfeer, begeleiding, 

speciale projecten en buitenschoolse activiteiten 

(spectrascholair).

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor 

leerlingen die hun vmbo-t diploma hebben 

behaald om over te stappen naar havo-4. Een 

goede vmbo-t leerling heeft een grote kans om het 

havo-diploma te halen.  

Dit houdt in dat een leerling met een hoog 

gemiddeld cijfer voor het eindexamen vmbo 

(hoger dan 6,8) en met een goede motivatie, 

zelfstandigheid en inzet bij ons een havo-diploma 

kan halen!

WANNEER WORD JE TOEGELATEN
Als het gemiddelde van al je eindexamenvakken  

minimaal 6,8 is.

Je bent bereid om in de maand juni en in 

de vakantie extra opdrachten te maken voor 

verschillende vakken.

Met deze vmbo-profielen word je toegelaten:

Profiel CM  Duits of Frans

Profiel NT/NG/EM  wiskunde

Profiel NG  nask2 en biologie

Profiel NT  nask1 en nask2
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BEGELEIDING OP SCHOOL
Natuurlijk heeft elke klas een eigen mentor. Heb je 

daarnaast nog wat extra begeleiding nodig, dan bieden 

wij:

è Tutorbegeleiding

è Vakbegeleidingsuren

è Dyslexiebegeleiding

è Faalangsttraining

è Examenstresstraining

Voor specifieke leerproblemen of sociaal-emotionele 

begeleiding kun je terecht bij één van onze drie 

leerlingbegeleiders of bij onze trajectgroepbegeleiders.

MEER INFORMATIE
Er is een voorlichtingsavond op het SMC voor vmbo-t 

leerlingen en hun ouders.  

Kijk voor data op onze website www.stmichaelcollege.nl.

AANMELDEN 

Inschrijfformulieren worden verstrekt door je school.

Uitgebreide informatie staat in de gids “Omdat 

je kiezen wilt”. Deze krijg je op de vmbo-

doorstroomvoorlichtingsavond uitgereikt.

Wij staan voor je klaar tijdens het Open Huis. Tot dan!

EXAMENRESULTATEN
Overstappen naar het havo een grote sprong? De laatste  

7 jaar is steeds meer dan 90% van de leerlingen geslaagd!

Voor meer informatie: 

info@stmichaelcollege.nl | 075-6127474          

www.stmichaelcollege.nl



STROOM VANUIT HET VMBO DOOR  
NAAR HET NIEUWE PASCAL COLLEGE
Het Pascal College is een kleine, gezellige school, 

waar docenten en leerlingen elkaar goed kennen. 

Onze school was toe aan een grondige opknapbeurt. 

Volgend jaar krijgen we dus een zo goed als nieuw 

schoolgebouw.

OP HET PASCAL COLLEGE JE HAVO-DIPLOMA HALEN
è  We hebben veel ervaring met vmbo-instromers. 

Bijna de helft van de Zaanse vmbo’ers kiest voor 

onze school en de resultaten zijn uitstekend. Je bent 

bij ons dus niet de enige die van het vmbo komt. 

è  Je kunt kiezen voor Engels+ en de cursus 

Elementair Boekhouden. Beide vakken sluit je 

af met een officieel diploma, waarvan je in je 

vervolgopleiding veel plezier kunt hebben.

è  Het Pascal College is vakgericht en biedt veel per-

soonlijke begeleiding. Iedere leerling in 4 havo 

heeft een mentor en er is een mentor-uur. 

è  Het Pascal College komt in de onderzoeken van 

Trouw en Elsevier als de beste havo-school in de 

Zaanstreek uit de bus met goede resultaten.

è  Het Pascal College heeft een actieve Leerlingen-

vereniging die veel schoolfeesten en activiteiten 

organiseert o.a. jaarlijks een dagreis naar 

Antwerpen of Gent, een bezoek aan een kerst-

markt in Keulen, de filmnacht en Het Concert om 

er maar enkele te noemen.

MAKKELIJK OVERSTAPPEN
Op het vmbo is het leer- en huiswerk anders dan op 

de havo. Daarom krijg je hulp bij het plannen en 

organiseren van je huiswerk. Ook kun je bij een vak 

waar je moeite mee hebt, om extra ondersteuning 

vragen. Na je eindexamen vmbo wordt er voor de 

meeste vakken een bijspijkercursus aangeboden.  

We helpen je waar we kunnen.

DE PROFIELEN
Op het Pascal College kies je in 4 havo voor een profiel 

met de daarbij behorende profielvakken en je kiest 

één keuzevak. Als je nog niet weet wat je moet kiezen 

is het intakegesprek het juiste moment om samen 

met de instroomcoördinator te zoeken naar het juiste 

profiel en het keuzevak dat het best bij je past. 

Natuur en Techniek NT Natuur en Gezondheid NG
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Natuurkunde

Frans Duits

Management en Organisatie Frans

Economie Economie

Management & Organisatie

BSM

Economie en Maatschappij EM Cultuur en Maatschappij CM
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Frans Frans

Management en Organisatie Economie

Aardrijkskunde Management en Organisatie

Biologie Wiskunde A

Kunst Biologie

Maatschappijwetenschappen Aardrijkskunde

BSM BSM

TOELATINGSVOORWAARDEN 

We zien je graag slagen. Om je slagingskans te vergroten 

moet je, naast de algemene toelatingsvoorwaarden, op het 

Pascal College extra scholing volgen. Dit vindt plaats in de 

weken na je eindexamen vmbo.

Voor meer informatie: 

h.pot@pascalcollege.org | 075-6167355 

www.pascalcollege.nl
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Leerlingen die zich aanmelden voor 4 havo, stromen 

in in de Tweede Fase. Alle leerlingen volgen 5 vakken 

in het Gemeenschappelijk deel (G). Daarnaast kiezen 

zij een profiel en een keuzevak. Er zijn 4 profielen 

waaruit de leerlingen kunnen kiezen: CM (cultuur en 

maatschappij), EM (economie en maatschappij),  

NG (natuur en gezondheid) en NT (natuur en 

techniek). Daarnaast is er de mogelijkheid om een 

dubbelprofiel te kiezen, waarbij aan de wettelijke 

eisen voor twee profielen wordt voldaan. Binnen elk 

profiel zijn er 4 profielvakken die in het schema bij  

P staan.  

De leerlingen die kiezen voor een CM profiel, moeten 

nog een keuze maken uit de vakken Frans, Duits en 

Kunst (twee van de drie vakken).  

De leerlingen in het NG profiel kiezen Natuurkunde 

of Aardrijkskunde. De leerlingen kiezen tot slot 1 

keuzevak in het zogeheten vrije deel (V). De leerlingen 

in het dubbelprofiel CM + EM hebben 5 profielvakken 

en kunnen dus geen keuzevak meer kiezen. 

CM EM CM+EM
G Nederlands Nederlands Nederlands

Engels Engels Engels

Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer

CKV CKV CKV

LO LO LO

P Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde

Geschiedenis Geschiedenis Duits

Frans of Duits Economie Geschiedenis

Muziek, Frans of Duits Wiskunde A Economie

Wiskunde A

V Frans Frans

Duits Duits

Biologie Biologie

Wiskunde A Informatica

BSM BSM

Economie M&O

Muziek Muziek

M&O NLT

Beperkende voorwaarde: van een daadwerkelijke 

doorstroming van 4 vmbo naar 4 havo kan slechts 

sprake zijn indien er in 4 havo binnen het gekozen 

profiel plaats is. 

NG-a NG-n NG+NT
G Nederlands Nederlands Nederlands

Engels Engels Engels

Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer

CKV CKV CKV

LO LO LO

P Scheikunde Scheikunde Scheikunde

Biologie Biologie Biologie

Aardrijkskunde Natuurkunde Natuurkunde

Wiskunde A Wiskunde A Wiskunde B

V Frans Frans Frans

Duits Duits Duits

Economie Biologie Biologie

Informatica Informatica Informatica

BSM BSM BSM

M&O M&O M&O

Muziek Muziek Muziek

NLT NLT NLT

Het Zaanlands Lyceum hanteert de volgende 

toelatingscriteria voor leerlingen die vanuit vmbo-t 

instromen: 

è     De kandidaat heeft gemiddeld een 6,8 op zijn 

school-/ eindexamencijferlijst. 

è   Voor het CM-profiel (Cultuur & Maatschappij) moet 

de kandidaat examen hebben gedaan in een tweede 

moderne vreemde taal. Tevens is het gewenst dat de 

kandidaat examen heeft gedaan in een derde moderne 

vreemde taal in verband met de keuzemogelijkheden in 

de vrije ruimte. Voor de keuze van het vak wiskunde A 

in de vrije ruimte moet de kandidaat examen hebben 

gedaan in het vak wiskunde. Voor de keuze van het vak 

economie in de vrije ruimte is het dringend gewenst 

dat de kandidaat examen heeft gedaan in het vak 

wiskunde. 

è   Voor het EM-profiel (Economie en Maatschappij) moet 

de kandidaat examen hebben gedaan in het vak 

wiskunde. Het is dringend gewenst dat de kandidaat 

examen heeft gedaan in het vak economie. Voor 

de keuze van Frans of Duits moet de kandidaat ook 

examen hebben gedaan in dat vak. 

è  Voor het NG-profiel (Natuur en Gezondheid) en het NT-

profiel (Natuur & Techniek) moet de kandidaat examen 

hebben gedaan in het vak wiskunde en in minimaal 

twee van de drie vakken nask1, nask2 of biologie.  

Het is dringend gewenst dat de kandidaat examen 

heeft gedaan in alle drie de laatstgenoemde vakken. 

è   Op het aanmeldingsformulier moet de laatst bezochte 

school een positief advies ten aanzien van de 

doorstroming hebben meegegeven. 

è   Bij het intakegesprek heeft de kandidaat zijn motivatie 

heel duidelijk kenbaar kunnen maken. 

Voor meer informatie:

infozl@zaanlands.nl | 075 - 6170055 

www.zaanlands.nl
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