




NET DAT
BEETJE EXTRA
VAN VMBO NAAR HAVO
IN DE ZAANSTREEK

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. Niet iedere school
biedt dezelfde profiel- en keuzevakken aan. Kortom:
je hebt wat uit te zoeken.

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
BLAISE 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
Alle vier scholen hebben zo hun specialiteiten.
Daarover gaat het in het kort in dit boekje.
Daarnaast lees je over de toelatingseisen en
keuzemogelijkheden per school en de
aanmeldingsprocedure, die voor alle scholen
gelijk is.
Veel leesplezier en met vragen kun je bij de decaan
op je huidige school terecht.

TOELATINGSEISEN DOORSTROOM VMBO – 4 HAVO
WANNEER WORD JE TOEGELATEN?
 Je bent geslaagd voor vmbo gt/tl met een zevende
(avo)schoolvak
of
 Je bent geslaagd voor vmbo gt/tl met zes vakken; en
 Je staat voor de eindexamenvakken met CSE
gemiddeld een 6.8; en
 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde
(mits in het profiel) sta je tenminste een 6.5; en
 Je huidige school heeft een positief advies gegeven.

Per profiel gelden er aanvullende vakkeneisen. Deze
aanvullende eisen lees je in de bijlage.

AANMELDINGSPROCEDURE
Vanaf december kan een inschrijfformulier (met
adviesformulier) worden opgevraagd bij de decaan op je
eigen school. Dit formulier moet voor 12 maart 2021
ingeleverd worden op je eigen school (regio Zaanstad) of zijn
opgestuurd naar de betreffende havo-school, als je niet in
Zaanstad op een vmbo-school zit.

Op de school van voorkeur 1 volgt een intakegesprek.

Op grond van resultaten, adviezen en beschikbare
plaatsen wordt er beslist over de toelating.

Uiteraard geldt: als je aan de eisen voldoet, word je
sowieso toegelaten in 4 havo op een school in de regio.

BERTRAND RUSSELL COLLEGE

Er is meer: zo kun je een deel van je lestijd zelf beheren, de
zogenaamde FLEX-uren. Je kunt kiezen voor verdiepende of
ondersteunende programma’s en wordt zo eigenaar van je
eigen leerproces. Het Bertrand biedt natuurlijk meer dan
alleen les. We vinden het belangrijk om met je de school uit
gaan, bijvoorbeeld naar een wereldstad. Maar ook bedrijven
in de buurt zijn interessant, want als je stof uit schoolboeken
kunt toepassen in de “echte” werel, wordt leren opeens een
stuk leuker.

HAVO OP HET BERTRAND
RUSSELL COLLEGE: KIES VOOR
EEN GEWELDIGE SCHOOLTIJD!

Stel: je zit in 4 vmbo-tl en je cijfers zijn
zo goed dat je leraren je adviseren
om naar 4 havo te gaan. Of misschien had je dat zelf al
bedacht. Als je kiest voor het Bertrand Russell college
in Krommenie, kies je voor een kleinschalige school
met een apart onder- en bovenbouwgebouw, veel
persoonlijke begeleiding en een goede voorbereiding
op jouw toekomst.

WAAROM ZOU JE?

Er zijn meerdere redenen om na het vmbo naar 4 havo
te gaan. Je leert veel nieuwe dingen, iets waar je je
leven lang plezier van hebt. Maar nog concreter: als je
je havo-diploma haalt, kun je rechtstreeks naar het hbo.
Bovendien is de vmbo-havo-route perfect als je niet
precies weet welke richting je wilt gaan doen. Je geeft
jezelf in feite extra tijd om te ontdekken welke
vervolgopleiding bij jou past. Maar dat moet je wel echt
willen, motivatie en doorzettingsvermogen zijn
belangrijk om deze overstap succesvol te maken.

IS HAVO DAN MOEILIJKER DAN VMBO?

Natuurlijk is er verschil in moeilijkheidsgraad tussen
vmbo en havo. Maar als je gemiddelde cijfer voor je
eindexamen op het vmbo hoger is dan een 7, zou je
zonder vertraging (dus in twee jaar) je havo-diploma
moeten kunnen halen. Het tempo in havo-klassen ligt
hoger dan bij het vmbo, je krijgt meer huiswerk en we
verwachten dat je zelfstandig kunt werken. Wat
trouwens niet betekent dat je alles alleen moet doen.
Zoals alle leerlingen op het Bertrand Russell college
krijg je een mentor met wie je regelmatig afspreekt en
die je helpt wanneer dat nodig is.

FIJNE LANGE LESSEN

De lesuren op het Bertrand Russell college duren 60
minuten. En nee, je hoeft echt niet al die tijd stil te zitten
en naar je leraar te luisteren. Je gaat tijdens de les al
met de lesstof aan de slag. Alleen of in een groep. Ook
is er vaak tijd om aan je huiswerk te beginnen.
Leerlingen die op het Bertrand starten in klas 1 hebben
allemaal een laptop, naast hun gewone lesboeken. We
zijn dus gewend om via de computer gedifferentieerd
les te geven.

Bij ons kun je een aantal bijzondere vakken volgen. Zo kun je
op de HAVO examen doen in Tekenen, BSM (Bewegen,
Sport en Maatschappij), Informatica, NLT (Natuur Leven
Techniek) en Wiskunde D. Er is dus veel te kiezen qua
vakken! Meer informatie over de overstap vind je op onze
website, met o.a. het speciale Overstapboekje en een
uitgebreide beschrijving van de verschillende vakken die we
aanbieden. Succes met je vmbo-examen en wellicht tot ziens!
Contact:
www.bertrand.nl
Mail: brchv@bertrand.nl
Decaan: Trees de Moel
Afdelingsleider: Jacco Plooijer

BEGELEIDING OP SCHOOL
Natuurlijk heeft elke klas een eigen mentor. Heb je
daarnaast nog wat extra begeleiding nodig, dan bieden
wij:
 Tutorbegeleiding
 Vakbegeleidingsuren
 Dyslexiebegeleiding
 Faalangsttraining
 Examenstresstraining
 Ondersteuning van lesassistenten

ST. MICHAËL COLLEGE

Voor specifieke leerproblemen of sociaal-emotionele
begeleiding kun je terecht bij één van onze drie
leerlingbegeleiders of bij onze trajectgroepbegeleiders.

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 1300 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-/vwoopleiding. Daarom besteden wij veel aandacht
aan sfeer, begeleiding, speciale projecten en
buitenschoolse activiteiten (spectrascholair).

KENMKERKEND SMC
Op het SMC is veel extra keuzeaanbod. Naast
het reguliere vakkenpakket is het mogelijk om
voor extra vakken of modules te kiezen. Om
deze vakken te kunnen volgen, maar ook om
bijvoorbeeld versneld examen te doen, bieden
we op het SMC maatwerk aan.

Een belangrijke pijler voor het SMC is Spectra.
Hieronder vallen alle activiteiten die buiten
schooltijd worden georganiseerd. Het mooie
hiervan is dat deze buitenschoolse activiteiten
niet alleen voor, maar ook door leerlingen
worden georganiseerd. Er zijn diverse
commissies, die met zijn allen de gezelligste
feesten en coolste reizen organiseren. Wie weet
is er voor jou ook een plekje als commissielid.
Lesuren duren op het St. Michaël College zestig
minuten. Hierdoor heb je maximaal zeven
vakken op een dag. Binnen een lesuur is er
ruimte om diverse vaardigheden te behandelen
en blijft er vaak ook tijd over om alvast huiswerk
te maken.

MEER INFORMATIE
Er zijn verschillende voorlichtingsactiviteiten en
-avonden op het SMC voor vmbo-leerlingen en hun
ouders. Houd onze site in de gaten.
Het is voor vmbo-leerlingen mogelijk om een dag(deel) mee te
lopen in 4 havo om de sfeer in de school te ervaren en te zien
wat er zoal binnen lessen gedaan wordt. Meld je hiervoor aan
bij de afdelingsleider bovenbouw havo.

AANMELDEN
Inschrijfformulieren worden verstrekt door je school.
Uitgebreide informatie staat in de profielkeuzegids
“Omdat je kiezen wilt”. Deze is te vinden op onze
site.

OVERSTAP SUCCESVOL?
Overstappen naar het havo een grote sprong? Zeker,
havo zal een grote verandering zijn ten opzichte van
vmbo. Met de juiste instelling heb je een grote kans van
slagen.
Een goede inzet is essentieel. Het tempo en niveau
zullen een stuk hoger zijn dan je gewend bent. Een grote
mate van zelfstandigheid is ook een vereiste. Er is
voldoende hulp beschikbaar, maar je moet zelf initiatief
tonen wanneer je vastloopt. De stof is abstracter dan op
het vmbo. Om deze te begrijpen en je eigen te maken,
zal je over bepaalde leerstrategieën moeten beschikken.
Misschien heb je op het vmbo al wat leerstrategieën
ontwikkeld. Tijdens de mentorlessen zal je hierin
begeleid worden.

Voor meer informatie:
info@stmichaelcollege.nl | 075-6127474
www.stmichaelcollege.nl

DE PROFIELEN
Op het Blaise Pascal College kies je in 4 havo voor een
profiel met de daarbij behorende profielvakken en één
keuzevak. Als je nog niet weet wat je moet kiezen, is het
intakegesprek het juiste moment om samen te zoeken
naar het juiste profiel en het keuzevak dat het best bij je
past. De profielen vind je op www.pascalcollege.nl

BLAISE BUSINESS SCHOOL

BLAISE PASCAL COLLEGE

STROOM VANUIT HET VMBO DOOR NAAR HET
BLAISE PASCAL COLLEGE

Het Blaise Pascal College is een kleine, gezellige
school met betrokken docenten. Leraren en
leerlingen kennen elkaar goed en jij bent er in staat
om het beste uit jezelf te halen. Op het Blaise Pascal
College heb je de mooiste tijd van je leven.

OP HET BLAISE PASCAL COLLEGE JE HAVODIPLOMA HALEN
 We hebben veel ervaring met vmbo-instromers en
de resultaten zijn uitstekend. Je bent bij ons echt
niet de enige die van het vmbo komt.
 Je kunt kiezen voor de Blaise Business School
(BBS).
 Wij bieden de vakken BSM en Maatschappijwetenschappen aan. Ook kun je op het Blaise
Pascal College Cambridge Engels volgen.
 Het Blaise Pascal College heeft een
actieve leerlingenvereniging die veel
schoolfeesten en activiteiten organiseert:
dagreizen naar Antwerpen of Gent, de
filmnacht en Het Concert, om er maar
enkele te noemen.
 Het Blaise Pascal College is een hele goede havoschool, waar jij in staat bent om het beste uit
jezelf halen.

MAKKELIJK OVERSTAPPEN

Op het vmbo is het leer- en huiswerk anders dan op
de havo. Daarom bieden wij direct na je eindexamen
vmbo een zomerschool aan. Daarnaast zijn er in 4
havo extra uren Nederlands en je krijgt hulp bij het
plannen en organiseren van je schoolwerk. Tenslotte
heeft het Blaise Pascal College vier dagen per week
een huiswerkklas.
We helpen je waar we kunnen.

WERKWEEK

In klas 4 van het Blaise Pascal College gaan wij
direct op werkweek. Je leert dan de docenten en
klasgenoten beter kennen. Dat is goed voor de
sfeer en daardoor goed voor jouw schoolprestaties.

Het Blaise Pascal College heeft een Business School
(BBS) op de havo/vwo. Kies jij voor de BBS, dan wil
je binnen alle profielen uitblinken, ondernemen en
het beste uit jezelf halen. Als je de BBS hebt
afgesloten, heb je een grote voorsprong op andere
leerlingen: naast de cursus boekhouden en de
cursus marketing, krijg je ook nog een landelijk
erkend Vecon Business School-certificaat. Dat
geeft je de basis om een eigen onderneming te
starten, geeft eventuele vrijstellingen als je een
economische vervolgopleiding gaat doen én
verschaft een betere positie op de arbeidsmarkt.
Ben jij een leerling die:
• Ondernemend is?
• Een eigen bedrijf wil starten?
• Leiding durft te nemen en te geven?
• Eerder in kansen dan in problemen denkt?
• Weloverwogen risico’s durft te nemen (of dat wil
leren)?
Als je één van deze vragen met “ja” hebt geantwoord,
dan is de BBS wellicht wel iets voor jou!

TOELATINGSVOORWAARDEN
We zien je graag slagen. Om je slagingskans te vergroten,
volg je op het Blaise Pascal College de zomerschool en
voor sommige profielen gelden aanvullende eisen.
Voor meer informatie, een dagje meelopen of de data voor
de informatieavond:
h.pot@pascalcollege.org | 075-6167355
www.blaisepascalcollege.nl/

Bij de indeling in de klassen houden wij rekening met het
door jou gekozen profiel. Dit geldt ook voor de leerlingen
die uit 3 havo zijn overgegaan naar 4 havo. Op deze manier
ontstaat er een nieuwe groepssamenstelling en worden de
meeste lessen gevolgd door leerlingen die hetzelfde profiel
hebben.

ZAANLANDS LYCEUM

Gedurende het schooljaar kan, indien nodig, gebruik
gemaakt worden van coachend mentoraat, individuele
vakhulp, dyslexiebegeleiding, faalangstreductietrainingen,
werkhoudingstrajecten, tutorsysteem, trajectgroep,
counseling en persoonlijke topsport/cultuur-mentor.

HET ZAANLANDS LYCEUM, EEN SCHOOL DIE BIJNA
150 JAAR MET DE ZAANSTREEK VERBONDEN IS.

In april 2016 heeft het Zaanlands Lyceum zijn 150jarige bestaan gevierd. In al die jaren hebben wij vele
leerlingen uit de gehele Zaanstreek begeleid naar hun
havodiploma. Dat wij hier succesvol in zijn, blijkt uit
het slagingspercentage van de afgelopen schooljaren.
Structureel slaagt meer dan 90% van de havoleerlingen. Ook vele vmbo-leerlingen hebben op het Zaanlands Lyceum hun havodiploma behaald. Vmbo-leerlingen die de overstap hebben gemaakt, geven aan
dat zij vooral de persoonlijke manier van begeleiding
en het schoolklimaat op het Zaanlands Lyceum als zeer
plezierig ervaren en dat deze een belangrijke bijdrage
leveren aan het succesvol afronden van hun havo-opleiding.

HOE LOOPT HET TRAJECT VAN HET VMBO NAAR DE
HAVO-AFDELING VAN HET ZAANLANDS LYCEUM?

Op verschillende momenten in het jaar geven wij
voorlichting over de havo-opleiding aan vmboleerlingen en hun ouders. Zo wordt er in de week
voorafgaand aan de Open Dag een voorlichtingsavond
georganiseerd (houd hiervoor de website www.
zaanlands.nl in de gaten).
Daarnaast kun je altijd contact met ons opnemen voor
individuele voorlichting of het stellen van vragen.
Mocht je twijfelen over een eventuele doorstroom naar
havo 4, dan kan een “meeloopdag” uitkomst bieden.
Op deze meeloopdag word je gekoppeld aan een havo
4-leerling en volg je lessen als toehoorder in havo 4.
Nadat je je hebt aangemeld voor de havoopleiding van het Zaanlands Lyceum vindt een
intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de
keuzemogelijkheden besproken en wordt gekeken welk
havoprofiel het beste bij je past.

Aan het einde van het schooljaar (tussen het laatste
centraal eindexamen en het moment van de diplo- mauitreiking) worden opstroomlessen georganiseerd. Deze
lessen worden gegeven door de docenten van de havoafdeling. Zij geven inzicht in het niveau van de lessen en
kunnen je helpen bij het wegwerken van eventuele
achterstanden. Ook maken je hierdoor ken- nis met de
manier van werken op een havoschool. Zo kan een
goede start gemaakt worden op het Zaanlands Lyceum.

NOG MEER REDENEN OM TE KIEZEN VOOR HET ZAANLANDS LYCEUM
 Het Zaanlands Lyceum beschikt over een mooi, open en
rustig gelegen schoolgebouw.
 De ZLV is een zeer actieve leerlingenvereniging die
schoolfeesten, filmavonden, festivals en galadiners
organiseert.
 In 4 havo vinden tijdens de activiteitenweek verschillende
buitenlandse reizen plaats.
 Het Zaanlands Lyceum heeft een goed opgezet
tutorsysteem. Hierbij worden bijlessen verzorgd door en
voor de eigen leerlingen
 Het decanaat helpt je bij het kiezen van een passende
hbo-vervolgopleiding.
 Het Zaanlands Lyceum werkt met het coachend mentoraat. Hierbij worden jij en je ouders actief betrokken bij
het leer- en onderwijsproces.
 Bij het maken van het profielwerkstuk wordt gebruik gemaakt van de scrummethode. Dit is een goede werkvorm
ter voorbereiding op het hbo.
 Sportieve leerlingen zullen door de sectie Lichamelijke
Opvoeding worden uitgedaagd hun grenzen op te zoeken
bij het extra vak BSM, bij de skireis, bij de sportdagen
die buiten school worden gehouden of bij de sporttoer
nooien waar wij als school aan meedoen.
 Als je geïnteresseerd bent in cultuur en muziek
kun je deelnemen aan het jaarlijkse schooltoneelstuk of
de schoolmusical. Of kun je meedoen aan activiteiten
van de culturele agenda en muzikale opvoeringen. Tevens
kan het vak “Kunst & Muziek” worden opgenomen
in het eindexamenpakket.
 Ben je meer geïnteresseerd in de exacte kant, dan
kan gekozen worden voor de vakken NLT, informatica
en wiskunde B. Tevens organiseert de sectie biologie
veldonderzoek en organiseren de secties natuurkunde en
scheikunde verschillende excursies naar bedrijven in de
Zaanstreek.

Voor meer informatie:
info@zaanlands.nl
075 - 6170055
www.zaanlands.nl

Bijlage 1: Eisen ten aanzien van het vmbo-vakkenpakket
van leerlingen die willen instromen in 4 havo per profiel
per havo-/vwo-school

BPC
Frans of Duits

SMC
Frans of Duits

EM

wiskunde
Business School:
economie

wiskunde

NG

wiskunde
nask1 en/of nask 2

wiskunde
biologie
nask2

NT

wiskunde
nask1 en/of nask 2

wiskunde
nask1
nask2

ZL
Frans of Duits

BRC
Frans of Duits

EM

wiskunde
economie*

wiskunde
economie*

NG

wiskunde
nask 2
biologie

wiskunde
nask2
biologie

NT

wiskunde
nask1
nask 2
biologie

wiskunde
nask1
nask2

CM

CM

* = dringend gewenst

Bijlage 2: vakken per profiel per havoschool

EM

BPC
Profiel algemeen:
wiskunde A
economie
geschiedenis

SMC
Profiel algemeen:
wiskunde A
economie
geschiedenis

ZL
Profiel algemeen:
aardrijkskunde
geschiedenis
economie
wiskunde A

BRC
Profiel algemeen:
geschiedenis
economie
wiskunde A/B

Profielkeuze (1 vak):
bedrijfseconomie
Duits
Frans
aardrijkskunde

Profielkeuze (1 vak):
bedrijfseconomie
Duits
Frans
aardrijkskunde

Profielkeuze:
Geen

Profielkeuze (1 vak):
bedrijfseconomie
Duits
Frans
aardrijkskunde

Vrije keuze (1 vak):
bedrijfseconomie
Duits
Frans
aardrijkskunde
BSM
Kunst beeld.vorming
Kunst muziek
onderzoeken & ontwerpen
Informatica
Profiel algemeen:
geschiedenis
aardrijkskunde

Vrije keuze (1 vak):
bedrijfseconomie
Duits
Frans
biologie
informatica
BSM
muziek
NLT

Vrije keuze (1 vak):
bedrijfseconomie
Duits
Frans
aardrijkskunde
biologie
informatica
tekenen
BSM
wiskunde D

Profiel algemeen:
aardrijkskunde
geschiedenis
Frans of Duits

Profiel algemeen:
geschiedenis
Frans of Duits
aardrijkskunde of economie

Profielkeuze (2 vakken):
Frans of Duits
kunst beeldende vorming of
kunst muziek

Profielkeuze (1 vak):
muziek
Frans
Duits

Profielkeuze (1 vak):
tekenen
Frans
Duits

Vrije keuze (1 vak):
wiskunde A
Duits
Frans
BSM
onderzoeken & ontwerpen
informatica

Vrije keuze (1 vak):
Frans
Duits
biologie
wiskunde A
BSM
economie
muziek
bedrijfseconomie

Vrije keuze (1 vak):
tekenen
aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
Frans
informatica
bedrijfseconomie
wiskunde A
BSM

Vrije keuze (1 vak):
bedrijfseconomie
Duits
Frans
aardrijkskunde
biologie
kunst
maatschappijwetensch.
BSM
Business School*
CM

Profiel algemeen:
geschiedenis
maatschappijwetensch.
kunst
Profielkeuze:
Duits of Frans
Vrije keuze (1 vak):
Duits
Frans
economie
bedrijfseconomie
wiskunde A
biologie
aardrijkskunde
BSM
Business School*

* mits je bedijfeconomie
hebt

NG

NT*

BPC
Profiel algemeen:
wiskunde A
biologie
scheikunde
aardrijkskunde

SMC
Profiel algemeen:
wiskunde A of B
biologie
scheikunde

ZL
Profiel algemeen:
scheikunde
biologie
wiskunde A

BRC
Profiel algemeen:
biologie
scheikunde
wiskunde A of B

Profielkeuze:
Geen

Profielkeuze (1 vak):
aardrijkskunde
natuurkunde
onderzoeken & ontwerpen

Profielkeuze (1 vak):
aardrijkskunde
natuurkunde

Profielkeuze (1 vak):
aardrijkskunde
natuurkunde
NLT

Vrije keuze (1 vak):
natuurkunde
Duits
Frans
economie
bedrijfseconomie
BSM
Business School*

Vrije keuze (1 vak):
aardrijkskunde
natuurkunde
onderzoeken & ontwerpen
wiskunde D
kunst beeld. vorming
kunst muziek
informatica
BSM
economie
Duits
Frans
Profiel algemeen:
wiskunde B
natuurkunde
scheikunde

Vrije keuze (1 vak):
Frans
Duits
economie
informatica
BSM
bedrijfseconomie
muziek
NLT

Profiel algemeen:
wiskunde B
natuurkunde
scheikunde
biologie
Profiel keuze:
Geen
Vrije keuze (1 vak):
Duits
Frans
economie
bedrijfseconomie
Business School*

* mits je bedijfeconomie
hebt

Profielkeuze (1 vak):
biologie
wiskunde D
onderzoeken & ontwerpen
Vrije keuze (1 vak):
aardrijkskunde
biologie
onderzoeken & ontwerpen
wiskunde D
kunst beeld. vorming
kunst muziek
informatica
BSM
economie
Duits
Frans

Profiel algemeen:
scheikunde
biologie
natuurkunde
wiskunde B
Profielkeuze:
Geen
Vrije keuze (1 vak):
Frans
Duits
economie
informatica
BSM
bedrijfseconomie
muziek
NLT

Vrije keuze (1 vak):
aardrijkskunde
economie
informatica
bedrijfseconomie
natuurkunde
NLT
tekenen
wiskunde D
BSM
Frans
Duits

Profiel algemeen:
natuurkunde
scheikunde
wiskunde B
Profielkeuze (1 vak):
wiskunde D
informatica
biologie
NLT
Vrije keuze (1 vak):
aardrijkskunde
biologie
economie
informatica
bedrijfseconomie
NLT
tekenen
wiskunde D
BSM
Frans
Duits

