
Doorstroom 4 vmbo – 4 havo Zaanlands Lyceum, 2020-2021 

 

Het Zaanlands Lyceum kent twee groepen plaatsbare leerlingen die vanuit het vmbo-t willen 

instromen in 4 havo. 

 

Vmbo-leerlingen die geslaagd zijn en examen hebben gedaan in zeven vakken:  

• Het zevende vak, extra vak, is een algemeen vormend vak gericht op de algemene 

ontwikkeling van de leerling, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie of Frans. 

• Het extra vak maakt deel uit van het vakkenpakket waarin de leerling op het havo 

centraal eindexamen kan doen, tevens sluit het vakkenpakket dat de leerling op het 

havo wenst te volgen aan bij het gevolgde profiel op het vmbo-t. 

• De vakken lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en 

maatschappijleer vallen hier niet onder omdat deze vakken onderdeel uitmaken van 

het gemeenschappelijk deel van de vakken die alle leerlingen moeten volgen.  

 

Vmbo-leerlingen die geslaagd zijn in zes vakken en voldoen aan onderstaande criteria: 

• Leerlingen dienen een gemiddeld eindcijfer te hebben behaald van tenminste een 6,8 

over alle vakken waarvoor een Centraal Schriftelijk Examen wordt afgelegd. 

• Voor elk van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, dient een gemiddeld 

eindcijfer van tenminste een 6,5 te zijn behaald. 

• De vmbo-school dient een positief advies te hebben gegeven aan de leerling om havo 

te gaan volgen. 

 De leerling dient op de havo-school het gehele doorstroomprogramma te hebben 

gevolgd. 

 

Beiden groepen nemen als gelijkwaardig deel aan de afspraken rondom het gezamenlijk 

beleid. Voor de volledige tekst van de regeling zie het gezamenlijk beleid Zaanstreek 

aanmelding en inschrijving havo 4 voor schooljaar 2020-2021. 

 

Vakken die de instromende vmbo-leerling gevolgd moet hebben om een bepaald profiel 
te kunnen kiezen: 

 

CM EM NG NG/NT 

Frans of Duits wiskunde 
economie* 
 

wiskunde 
nask 2  
biologie 
 

wiskunde 
nask1  
nask 2  
biologie 

     
* = dringend gewenst 

 

Beperkende voorwaarde: van een daadwerkelijke doorstroming van 4 vmbo naar 4 havo kan 

slechts sprake zijn als er in 4 havo binnen het gekozen profiel plaats is. 

 

Leerlingen van buiten de Zaanstreek kunnen een aanmeldingsformulier aanvragen bij de 

administratie van het Zaanlands Lyceum: administratie@zaanlands.nl. Verder informatie 

over het Zaanlands Lyceum vindt u op www.zaanlands.nl . 

 

Voor de volledige doorstroom procedure zie “gezamenlijk beleid Zaanstreek aanmelding en 

inschrijving havo voor schooljaar 2020-2021”.  
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