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» Je havo diploma halen in één of twee jaar

» Een extra certificaat voor je hbo 

    of universiteit nodig?

» Kwalificatie voor 21+?

» Een ander diploma profiel?

» Kleinschalig en persoonlijk onderwijs?

Dat kan bij het havo van 
het Regio College Zaandam!

regiocollegeopleidingen
opleidingen_havo

kom naar de 

open dag
DATA & LOCATIES OP
REGIOCOLLEGE.NL 

Kijk voor uitgebreide informatie op onze website:

www.regiocollege.nl/havo-en-vwo



* DIT VAK KUN JE NIET VOLGEN BIJ HET REGIO COLLEGE.   ** HET REGIO COLLEGE BIEDT ALLEEN FRANS EN DUITS AAN.

HAVO_BIJ HET REGIO COLLEGE
_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

Havo 4 en 5

  1 of 2 jaar

   Zaandam

» Toelatingseisen voor havo 4 en 5 *
- afwijzing voor het diploma havo;

- overgangsbewijs naar havo 5;

- gestopt in vwo 5 of 6;

- één of twee keer gedoubleerd in havo 4;

- een diploma vmbo-tl. Met cijfers hoger 

  dan 7 is een éénjarig traject mogelijk.

Voor sommige vakken heb je voldoende 

voorkennis nodig, anders start je in havo 

4. Bij voldoende vordering kun je dan na 

één maand tóch naar havo 5 (op advies 

van de plaatsingscommissie).

» Kosten
- Kosten bij overdracht door vorige school:  

  geen. In andere situaties gelden andere  

  tarieven.  

  Lees verder op www.regiocollege.nl/vavo

- Boeken (als je niet bent overgedragen).

- Overige kosten: € 25 per jaar. 

» Havo bij het Regio College Zaandam, 
dat is: 
- in één of twee jaar je havo-diploma halen*;

- losse deelcertificaten mogelijk voor alle  

 vakken;

- studeren in je eigen tempo;

- één of meer vakken als cursus volgen;

- maatwerk mogelijk;

- rekening houden met jouw persoonlijke  

 omstandigheden;

- kleinschalig onderwijs.

» Bij het Regio College kun je: 
- per vak studeren en eindexamen doen. 

 Per vak waarvan je het examen met een  

 voldoende afsluit krijg je een certificaat. 

 Deze blijven tien jaar geldig. 

- Wanneer je een volledig profiel volgt krijg je  

 een diploma en/of een cijferlijst.

- vrijstellingen voor eerder behaalde resultaten 

 in het voortgezet onderwijs tellen ook mee.  

 Zo kun je je diploma bij elkaar ‘sprokkelen’.

Bij het Regio College studeer je zelfstandiger 

dan in het voortgezet onderwijs. 

* DE HAALBAARHEID VAN HET ÉÉNJARIG TRAJECT WORDT 
BEOORDEELD DOOR DE PLAATSINGSCOMMISSIE.

» Programma havo 5  Je kunt een havo-diploma behalen met de volgende vakken

(kijk voor een uitgebreide beschrijving van de vakken op onze website):

Profiel Cultuur en 
maatschappij

Economie en
maatschappij

Natuur en 
gezondheid

Natuur en
techniek

Gemeen-
schappelijk 
deel

- Nederlands
- Engels
- Rekenen 3F
- Maatschappijleer

- Nederlands
- Engels
- Rekenen 3F
- Maatschappijleer

- Nederlands
- Engels
- Rekenen 3F
- Maatschappijleer

- Nederlands
- Engels
- Rekenen 3F
- Maatschappijleer

Profieldeel
(verplicht)

- Geschiedenis
- Moderne 
   vreemde taal**

- Wiskunde A (of B)
- Economie
- Geschiedenis

- Wiskunde A (of B)
- Biologie
- Scheikunde

- Wiskunde B
- Natuurkunde
- Scheikunde

Profiel-
keuze vak

Eén keuze uit: 
- Aardrijkskunde
- Maatschappij-
   wetenschappen
- Economie
En één keuze uit: 
- Kunstvak*
- Filosofie
- Moderne 
   vreemde taal

Eén keuze uit: 
- Management 
  en organisatie
- Aardrijkskunde
- Maatschappij -
   wetenschappen
- Moderne 
   vreemde taal

Eén keuze uit: 
- Natuur, leven &   
   technologie (NLT)
- Aardrijkskunde
- Natuurkunde

Eén keuze uit: 
- Natuur, leven &   
   technologie (NLT)
- Wiskunde D*
- Informatica
- Biologie

Vrij deel Eén keuze uit:  
alle vakken

Eén keuze uit:  
alle vakken

Eén keuze uit:  
alle vakken

Eén keuze uit:  
alle vakken

Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk

Een leven  
lang leren  

Voor alle  
leeftijden!

Er is een  
ruime keus aan  

vakken, misschien is  
het vak ‘filosofie’ of  
‘natuur, leven en  
technologie’ wel  

wat voor jou?  




