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VMBOHAVO

WIST JE DAT HET PASCAL COLLEGE 

è	klein, betrokken en gezellig is;  

è veel ervaring heeft met instromers;

è		persoonlijke begeleiding belangrijk vindt;

è	veel buitenschoolse activiteiten organiseert;

è		genoeg modules biedt om je uitgedaagd te houden; 

è		als enige school in de Zaanstreek een Business School heeft? Kijk snel op 

de achterkant voor meer info!

en kijk voor nog meer informatie op: www.pascalcollege.nl/vmbo-naar-havo

Het Pascal College biedt je een unieke kans om deel te nemen aan de Pascal 

Vecon Business School (PVBS). Je kunt dan binnen het EM-profiel uitblinken, 

ondernemen en het beste uit jezelf halen.

Als je naast je gewone vakken de PVBS hebt gevolgd, rond je het havo af met 

een diploma vol extra’s. Deze extra’s kunnen je vrijstellingen opleveren bij 

een vervolgopleiding. Ook geeft het je een basis om een eigen onderneming 

te starten.

 
Ben jij een leerling die:

¢ ondernemend is?

¢ een eigen bedrijf zou willen starten?

¢ leiding durft te nemen en te geven (of wil je dat leren)?

¢ eerder in kansen dan in problemen denkt?

¢ weloverwogen risico’s durft te nemen?

Als je op een van deze vragen met ja hebt geantwoord, dan is PVBS wellicht 

iets voor jou!

HET BESTE UIT JEZELF HALEN!
WAAR WACHT JE NOG OP? 
GO FOR IT!
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BESTE TOEKOMSTIGE HAVO LEERLING

Jij wilt volgend jaar de overstap maken van het vmbo naar 4 havo. Natuurlijk heb je hier 
veel vragen over. Je vraagt je bijvoorbeeld af wat de toelatingseisen zijn, welke profiel- en 
keuzevakken bij je passen en wat voor school het Blaise Pascal College is.

In dit boekje proberen wij jouw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. 

Het Blaise Pascal College is een kleine, betrokken en gezellige school. Docenten en 
leerlingen kennen elkaar goed en jij bent er in staat om het beste uit jezelf te halen. Veel 
leerlingen uit de Zaanstreek die de overstap maken van het vmbo naar 4 havo kiezen voor 
het Blaise Pascal College en ze doen het erg goed bij ons!

Ga jij de uitdaging aan?

Tot ziens op het Blaise Pascal College.

Drs. H. Pot, coördinator vmbo-instroom P
P
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è		genoeg modules biedt om je uitgedaagd te houden; 

è		als enige school in de Zaanstreek een Business School heeft? Kijk snel op 
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en kijk voor nog meer informatie op: www.pascalcollege.nl/vmbo-naar-havo

Het Pascal College biedt je een unieke kans om deel te nemen aan de Pascal 

Vecon Business School (PVBS). Je kunt dan binnen het EM-profiel uitblinken, 

ondernemen en het beste uit jezelf halen.

Als je naast je gewone vakken de PVBS hebt gevolgd, rond je het havo af met 

een diploma vol extra’s. Deze extra’s kunnen je vrijstellingen opleveren bij 

een vervolgopleiding. Ook geeft het je een basis om een eigen onderneming 

te starten.

 
Ben jij een leerling die:

¢ ondernemend is?

¢ een eigen bedrijf zou willen starten?

¢ leiding durft te nemen en te geven (of wil je dat leren)?

¢ eerder in kansen dan in problemen denkt?

¢ weloverwogen risico’s durft te nemen?

Als je op een van deze vragen met ja hebt geantwoord, dan is PVBS wellicht 
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HAAL HET BESTE UIT JEZELF 
OP HET PASCAL COLLEGE Het Blaise Pascal College biedt je een unieke kans om deel te nemen aan de 

Blaise Vecon Business School (BVBS). Je kunt dan binnen het EM-prof iel uitb-
linken, ondernemen en het beste uit jezelf halen.

Als je naast je gewone vakken de BVBS hebt gevolgd, rond je het havo af met 
een diploma vol extra’s. Deze extra’s kunnen je vrijstellingen opleveren bij 
een vervolgopleiding. Ook geeft het je een basis om een eigen onderneming te 
starten.

Ben jij een leerling die:
¢ ondernemend is?
¢ een eigen bedrijf zou willen starten?
¢ leiding durft te nemen en te geven (of wil je dat leren)?
¢ eerder in kansen dan in problemen denkt?
¢ weloverwogen risico’s durft te nemen?

Als je op een van deze vragen met ja hebt geantwoord, dan is de BVBS wellicht 
iets voor jou!

Blaise 
VECON BUSINESS SCHOOL
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WAAROM OVERSTAPPEN VAN HET VMBO NAAR 4 HAVO?
De laatste jaren kiest een steeds groter aantal vmbo-leerlingen ervoor om na hun 
examen nog twee jaar naar de havo te gaan. Sommige leerlingen willen doorstromen 
naar een hbo-opleiding, andere kiezen daarna nog voor twee jaar vwo om naar een 
universiteit te gaan. Wanneer jij zeker weet dat jij later een hbo-opleiding wilt volgen, 
maar je weet nog niet precies welke, dan is het aantrekkelijk om eerst te kiezen voor 
twee jaar havo.

MAKKELIJK OVERSTAPPEN
Op het vmbo is het leer- en huiswerk anders dan op de havo. Daarom bieden wij direct 
na je eindexamen vmbo voor de meeste vakken een zomerschool aan. In havo 4 krijg 
je vervolgens 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.

INTRODUCTIE
In 4 havo ga je direct op werkweek. Je leert dan de docenten en je klasgenoten beter 
kennen en dat is goed voor de sfeer. Als je met plezier naar school gaat, is dat goed voor 
je schoolprestaties.

ROOSTER 
Op het Blaise Pascal College duurt een lesuur 45 minuten. De schooldag begint om 8.30 
uur en duurt maximaal tot 16.05 uur. Op donderdagochtend is het eerste lesuur voor 
iedereen een studiehulp-uur: er zitten dan docenten voor je klaar om je te helpen. 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Iedere leerling in 4 havo heeft een vaste mentor en een vast mentoruur. In dat uur 
werk je aan studievaardigheden en je sociale vaardigheden. Er is natuurlijk ook tijd voor 
persoonlijke gesprekken.
Voor specifieke vragen kun je terecht bij de decaan en de coördinator begeleiding en 
ondersteuning.

PROFIELEN
Iedereen heeft in 4 havo de vakken Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, 
culturele en kunstzinnige vorming en levensbeschouwing. Deze vakken vormen het 
gemeenschappelijk deel. Daarbij kies je een profiel. Er zijn vier verschillende profielen: 
natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur 
en maatschappij. In een profiel zit een aantal verplichte vakken, de zogenaamde 
profielvakken en je kiest een keuzevak. Ook begin je in de vierde klas van de havo aan je 
profielwerkstuk, deze opdracht kun je een beetje vergelijken met het sectorwerkstuk uit 
het vmbo.

NT NATUUR EN TECHNIEK
Met dit profiel kies je voor opleidingen op technisch gebied, zoals bijvoorbeeld 
bouwkunde, elektrotechniek, biotechnologie, technische bedrijfskunde, logistiek en 
technische vervoerskunde.

NG NATUUR EN GEZONDHEID
Met dit profiel kies je voor vervolgonderwijs op het gebied van milieu, gezondheidszorg, 
laboratoriumonderzoek, radiotherapeutische technieken of voor opleidingen als 
oefentherapie Mensendieck, fysiotherapie en tropische landbouw.

EM ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
Met dit profiel kies je voor vervolgopleidingen op de heao, in de financiële sector, op 
het gebied van personeel en arbeid, facilitaire dienstverlening en small business. Je kunt 
binnen het EM profiel ook kiezen voor de Blaise Vecon Business School.

CM CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Met dit profiel kies je voor vervolgopleidingen op het gebied van journalistiek en 
voorlichting of vervolgopleidingen als hogere toeristische en creatieve opleidingen, de 
hogere hotelschool, media en informatiemanagement, beeldende kunst en vormgeving, 
pedagogiek, pabo en creatieve therapie.

EEN LASTIGE KEUZE?
Als je nog niet weet wat je moet kiezen, zoek dan samen met de instroomcoördinator 
tijdens het intakegesprek naar het juiste profiel en het keuzevak dat het best bij je past.ìì
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NT gemeenschappelijk deel NG gemeenschappelijk deel

Nederlands Nederlands

Engels Engels

Maatschappijleer Maatschappijleer

Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding

CKV CKV
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LOB LOB

Profielwerkstuk Profielwerkstuk

profielvakken profielvakken

Wiskunde B Wiskunde A
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Biologie Aardrijkskunde
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OP HET BLAISE PASCAL COLLEGE JE HAVO-DIPLOMA HALEN!
• Wij zijn een kleine, betrokken en gezellige school
• We hebben veel ervaring met vmbo-instromers en de resultaten zijn uitstekend. Je   
 bent bij ons niet de enige die van het vmbo komt.
• Je kunt bij ons uitblinken in de Blaise Vecon Business School (BVBS).
• Wij bieden BSM en Maatschappijwetenschappen aan en je kunt extra modules als   
 boekhouden en Sociale Hygiëne volgen.
• Leerlingen vormen een actieve leerlingenvereniging die veel schoolfeesten    
 en activiteiten organiseert. Zo zijn er de filmnacht, Het Concert en dagreizen naar   
 Antwerpen, Keulen of Gent.

WIST JE DAT?
• Het Blaise Pascal College in het schooljaar 2017/2018 bij de 2% best scorende havo-
scholen  van Nederland hoorde.
• Het Blaise Pascal College vakgericht is en veel persoonlijke begeleiding biedt. Jij bent 
er in staat om het beste uit jezelf halen.

Blaise Pascal College
Pascalstraat 4

1503 DA Zaandam


