
Overstappen tussen HAVO en
VMBO Theoretische Leerweg

Heeft uw zoon/dochter een (voorlopig)advies ontvangen waar-

mee overstap naar een andere VO-school noodzakelijk is? Het is

belangrijk dat u tijdig aan de afdelingsleider van de huidige

school van uw kind laat weten welke scholen de voorkeur hebben.

U vult hiervoor het verkregen aanmeldformulier in. De

aanmelding wordt niet in behandeling genomen als er geen

eerste t/m vijfde voorkeur is ingevuld. Als uw zoon/dochter een

definitief advies heeft ontvangen waarmee overstap naar een

andere VO-school noodzakelijk is, ontvangt u in juni een

definitief bericht van inschrijving. De leerlingen die overstappen

van 2 havo naar een vmbo-school met Theoretische- of

Gemengde Leerweg leerjaar 3, vullen voor alle vijf de scholen van

voorkeur het verkregen pakketkeuzeformulier in. Het centrale

overleg bepaalt in juni uiteindelijk de school van plaatsing.  

De nieuwe school bepaalt de honorering van de pakketkeuze.

Overstappen van VMBO 2e leerjaar
naar een andere VMBO-school Basis, Kader
of Gemengde leerweg 3e leerjaar

Het is belangrijk dat u tijdig aan de afdelings-leider van de

huidige school van uw kind laat weten naar welke school u wilt

overstappen. Een overstap is alleen mogelijk als de huidige school

niet het profiel of de leerweg kan aanbieden dat de leerling

wenst. In het centrale overleg wordt er gekeken of de school  

met het gewenste profiel of leerweg plaats heeft. Indien er

verschillende VMBO scholen hetzelfde profiel aanbieden, kunt

u uw eerste en mogelijk een tweede of derde voorkeur aangeven

op het aanmeldingsformulier. Houdt u er rekening mee dat u pas

in juni definitief bericht van inschrijving ontvangt. Indien er geen

ruimte is op de school van eerste, tweede of derde voorkeur,

blijft de leerling ingeschreven op de huidige school.

Opmerking: een leerling kan alleen het gewenste profiel

aangeven en een voorkeur voor een keuzedeel.

Bijzonderheden?

Indien u als ouders/verzorgers nog bijzonderheden wenst te

vermelden die van belang zijn voor de inschrijving van de leerling

of plaatsing in een bepaalde klas, dan kunt u dat als bijlage aan

het aanmeldingsformulier bevestigen. Bijzonderheden die een

belangrijke factor zijn geweest in de keuze voor de VO-school

van eerste voorkeur, kunt u ook in die bijlage aangeven. De school

bespreekt de overstap met de leerling en de ouders. Daarna

wordt de leerling opgegeven voor het centrale overleg.

Beleid De Zaanse VOVO Overstap

Het is in Zaanstad niet mogelijk om een leerling rechtstreeks aan

te melden bij de school van eerste voorkeur. Aanmelding vindt

plaats via de huidige VO-school. Op het aanmeldformulier kunt u

al uw voorkeuren invullen én eventuele bijzonderheden aangeven

zoals voorrangen en verzoeken.

Zie ook het beleid De Zaanse Overstap voor alle regelingen.

Overstappen 
in het VO
Schooljaar 2023-2024

Soms maakt een leerling de overstap naar een andere
school in het Zaans voortgezet onderwijs.
 
Dat kan omdat:
•  het niveau van de opleiding beter aansluit bij de leerling
•  de gewenste leerweg niet op de eigen school wordt
 aangeboden
•  het gekozen profiel niet op de eigen school wordt aangeboden.
 
De overstap tussen VO-scholen in Zaanstad wordt centraal geregeld.
Aanmelding gebeurt niet bij de school van eerste voorkeur,
maar via de huidige VO-school.



De Zaanse vmbo-scholen bieden naast de theoretische leerweg

de volgende profielen in de basis- kaderberoepsgerichte leerweg

aan. Het Compaen biedt naast theoretische leerweg, basis en

kader ook de gemengde leerweg aan voor alle 3 de profielen,

zie ook het vakkenpakketformulier.

Compaen VMBO

Klas 3

Pascal Zuid

Klas 3

Trias 

Klas 3

Het Saenredam 

Klas 3

Zuiderzee College

Klas 3

Zaanse VMBO-scholen

• TL

• GL

• Kader

• Basis

• TL

• Kader

• Basis

• TL

• Kader

• Basis

• TL

• Havo

• TL

• Kader

•  Basis

Leerwegen

Bouwen, Wonen en Interieur

Horeca, Bakkerij en Recreatie

Zorg en Welzijn

Dienstverlening en Producten

Bouwen, Wonen en Interieur

Dienstverlening en Producten

Economie en Ondernemen

Produceren, Installeren en Energie

Zorg en Welzijn

Economie en Ondernemen

Media, Vormgeving en ICT

Zorg en Welzijn

Profielen basis/kader

Het is belangrijk dat de leerling en de ouders zich goed  

informeren. Daarom organiseren de vo-scholen in april voor- 

lichtingsavonden voor leerlingen en ouders. Op de websites van 

de scholen staat ook informatie. Let op: aanmelden

kan verplicht zijn.

Overstappen in het VO 
Schooljaar 2023-2024

Data voorlichtingsavonden, aanvang 19.30 uur (onder voorbehoud i.v.m. Covid-19)

vmbo havo/vwo

St. Michaël College

www.stmichaelcollege.nl/ Klik hier

instroom vmbo

Blaise Pascal College

www.blaisepascalcollege.nl Klik hier

Bertrand Russell College

www.bertrand.nl/overstap- Klik hier

1vmbo-t-naar-2havo/

Zaanlands Lyceum

www.zaanlands.nl Klik hier

Zuiderzee College

www.zuiderzee-college.nl Klik hier

Het Saenredam

Overstap naar Het Saenredam -  Klik hier 

Het Saenredam

Trias VMBO

www.triasvmbo.nl Klik hier

Compaen VMBO

www.compaenvmbo.nl Klik hier

Pascal Zuid

Pascalzuid.nl/vo-vo-overstap Klik hier

4 april

11 april

6 april

13 april

18 april

13 april

3 april

4 april

5 april

https://www.stmichaelcollege.nl/nieuwe_leerlingen/van_vmbo_1_naar_havo_2_smc
https://www.blaisepascalcollege.nl
https://www.bertrand.nl/overstap-1vmbo-t-naar-2havo/
https://www.bertrand.nl/overstap-1vmbo-t-naar-2havo/
https://www.zaanlands.nl
https://www.zuiderzee-college.nl
https://www.saenredam.nl/overstappen-afstromen-naar-het-saenredam/
https://www.saenredam.nl/overstappen-afstromen-naar-het-saenredam/
https://www.triasvmbo.nl/onze-school/zij-instroom/
https://www.compaenvmbo.nl/leerlingen/doorstroomregelingen/
https://pascalzuid.nl/vo-vo-overstap/

