
Kiezen op het SMC

In deze gids vind je alle informatie over de profielkeuze en verdere keuzes en

mogelijkheden in de bovenbouw van het St. Michael College en daarna!



PROFIELEN - Hoe zijn de profielen opgebouwd?

Alle profielen hebben een algemeen deel. In dit deel zijn vakken opgenomen die voor

iedereen verplicht zijn. Vervolgens heb je de keuze uit 4 verschillende profielen met elk 3

verplichte vakken in het profieldeel. Daarnaast kies je nog 2 vakken: 1 profielkeuzedeel en 1

vrij deel.* Tot slot kun je facultatief een extra taalmodule volgen.

Eenmaal in de 4e jaarlaag is een profiel- of vakkenwissel nauwelijks mogelijk. Na de eerste

leerlingbespreking zijn wijzigingen uitgesloten.

*Het CM-profiel voor havisten heeft 2 vakken in het profieldeel en keuze uit 2 vakken in

profielkeuzedeel > zie profielkeuzekaart havo.

Profielen op het SMC
In de 3e klas van havo of vwo kies je een profiel. Dit is een

samenstelling van vakken die je meeneemt naar de

bovenbouw en waar je in het laatste jaar examen in doet. Je

kunt kiezen uit vier profielen:

Cultuur en Maatschappij (C&M)

Economie en Maatschappij (E&M)

Natuur en Techniek (N&T) en

Natuur en Gezondheid (N&G)

Maar hoe zijn deze profielen opgebouwd en welke vakken

horen bij welk profiel? Voor bepaalde studierichtingen zijn

bepaalde schoolvakken wenselijk en/of vereist. Een goede

voorbereiding op je pakketkeuze vraagt om zelfonderzoek.

Soms heb je al ideeën over de richting die je wil volgen na

de middelbare school. Soms weet je het even niet en heb je

hulp nodig van anderen in het onderzoek naar wat je

interessant en leuk vindt.

De keuze voor een profiel houdt ook in dat bepaalde vakken

afvallen. In de profielkeuzelessen besteden we uitgebreid

aandacht aan het keuzeproces, welke studierichtingen

aansluiten bij profielen maar vooral wat het beste aansluit

bij je interesses en wie je bent.

Onderwijs in de bovenbouw is anders, het tempo in de

lessen ligt hoger en er wordt meer gevraagd van je

zelfstandigheid en planvaardigheden.

https://www.stmichaelcollege.nl/onderwijs/studie-__profielkeuze_/_decanaat/profielkeuzegids
https://www.stmichaelcollege.nl/onderwijs/studie-__profielkeuze_/_decanaat/profielkeuzegids
https://www.stmichaelcollege.nl/onderwijs/studie-__profielkeuze_/_decanaat/profielkeuzegids
https://www.stmichaelcollege.nl/onderwijs/studie-__profielkeuze_/_decanaat/profielkeuzegids


Doorstromen

havo 5 > vwo 5

Met een geldig havodiploma kun je drempelloos doorstromen naar

vwo 5. ‘Drempelloos’ wil zeggen dat er geen cijfereisen gelden. Wél

dient je overstap aan de volgende voorwaarden te voldoen:

➢ Je volgt wiskunde (A, B of C*) én een tweede moderne vreemde

taal (MVT): Frans of Duits**. Stel dat je 5 havo 5 géén examen hebt

gedaan in deze vakken, dan begin je met een behoorlijk

achterstand. De vakgroepen informeren je over de materialen voor

het inhalen van de leerstof, maar je bent het aan jezelf verplicht om

de achterstanden in te halen om je kans op het halen van een vwo-

diploma te optimaliseren.

➢ Daarnaast ben je verplicht een extra vak op te nemen in je pakket,

een vwo-leerling doet examen in 8 vakken.

tijdpad van overstapprocedure h5 > v5

apr De havo 5-leerling informeert de decaan havo over de wens voor een 
overstap naar vwo 5

De decaan informeert de leerling over de vwo-exameneisen

De decaan vraagt de betrokken vakdocenten adviezen over de 
haalbaarheid van het vwo-diploma

mei De overstapcommissie (de afdelingsleiders havo en vwo, de conrector 
onderwijs en de decaan) bespreken de adviezen

De decaan informeert de leerling over de adviezen van de vakdocenten en 
overstapcommissie

De afdelingsleider vwo gaat in gesprek met leerling en ouders  

De decaan overlegt het 8e vak en informeert de leerling over het 
inhaalprogramma 

juni De leerling volgt een inhaalprogramma direct na het eindexamen

aug De leerling start in vwo 5 

*Wiskunde C wordt alleen in het vwo CM-pakket aangeboden.

**Voorwaarden voor het verlenen van ontheffing van een MTV: 

- de leerling is in bezit van een officiële dyslexieverklaring of;

- de leerling heeft een andere moedertaal dan Nederlands of Fries of;

- de "eenzijdige bèta"-leerling die het onderwijs in één van de natuurprofielen volgt 

en voor wie het volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle 

afronding van de opleiding hindert.

vmbo-T > havo 4

Wil je instromen in havo 4 met een VMBO-T 

diploma, neem dan contact op met de 

afdelingsleider havo 4, Natasja Beemsterboer 

> nbeemsterboer@stmichaelcollege.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/02/17/kamerbrief-over-ontheffing-tweede-moderne-vreemde-taal-atheneum


vwo

vwo 3
Soms blijkt dat een overstap naar havo 4 een betere keuze is. Het onderzoeken 

van een bevordering naar havo 4 gaat in overleg met je mentor, docenten, decaan 

en afdelingsleider. Mogelijk krijg je het advies het 3e leerjaar te herhalen. 

Afhankelijk van jouw situatie is dat in havo of vwo 3. 

vwo 4 en 5
Doubleren in vwo 4 of het jaar overdoen in havo 4 is mogelijk. Een overstap van

vwo 5 naar havo 5 is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Van vwo 4 naar

havo 5 bevorderd worden is onmogelijk.

vwo 6> vervolg
Is het niet gelukt je vwo-diploma te behalen, dan kun je middels het samenvoegen

van certificaten je vwo-diploma afronden in het volwassen onderwijs (vavo). Je

kunt er ook voor kiezen om het examenjaar op het SMC te herhalen. In goed

overleg met de afdelingsleider (en je ouders) wordt besloten wat het beste past bij

jouw situatie

Routes als het anders gaat dan verwacht   
havo

havo 3
Stel dat je het 2e of 3e leerjaar al gedoubleerd hebt en je overgangskansen naar havo

4 heel klein zijn, dan word je verzocht een vervolgopleiding te zoeken op het mbo óf

de overstap te maken naar het vmbo. Beide mogelijkheden vragen hun eigen

maatwerk dat in overleg gaat tussen alle betrokken partijen. Een overstap naar het

vmbo vraagt afstemming met de instelling van je keuze. Bijvoorbeeld, de vmbo-

school moet plek hebben en er is een samenwerkingsovereenkomst nodig tussen het

SMC en de ontvangende vmbo-school.

Direct overstappen van havo 3 naar een mbo-opleiding op passend niveau kan

wettelijk niet, mits je deelneemt aan het StapIn traject van het Regio College. Hun

studiekeuzeadviseurs helpen je graag met je onderzoek naar welke opleiding op

niveau 3 of 4 het beste bij je past. Aan dit traject zijn kosten verbonden, het SMC

neemt daarvan de helft voor haar rekening. Let op: mbo-scholen sluiten hun

aanmeldingsdatum op 1 april (in de pre-Corona jaren).

havo 4
Mocht een overgang naar havo 5 niet binnen jouw bereik liggen (zie algemene regel

2 hierboven) of je plannen zijn gewijzigd, dan kun overstappen naar het mbo. Met je

overgangsbewijs naar klas 4 kun je starten met elke mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Let op: mbo-scholen sluiten hun aanmeldingsdatum op 1 april (in de pre-Corona

jaren). Een tijdige oriëntatie op het mbo, en die komt altijd op een lastig moment,

voorkomt stress.

havo 5 > vervolg
Is het niet gelukt je havodiploma te behalen, dan kun je middels het samenvoegen

van certificaten je havodiploma afronden in het volwassen onderwijs (vavo). Je kunt er

ook voor kiezen om het examenjaar op het SMC te herhalen. In goed overleg met de

afdelingsleider (en je ouders) wordt besloten wat het beste past bij jouw situatie.

Gaat het anders dan verwacht?

Wanneer op school alles volgens plan verloopt, ga je over naar het volgende 

leerjaar. Maar wat als het anders loopt? Op deze pagina lees je de 

mogelijkheden.

Eerst twee algemene regels: 

1. Een leerling kan een leerjaar doubleren

2. Een leerling kan niet 2 opeenvolgende leerjaren doubleren
(Op deze pagina vind je de overgangsnormen voor alle jaarlagen)

https://leerlingen.stmichaelcollege.nl/Portaal/Onderwijs/Overgangsnormen


Decanaat

Soms zie je door de bomen het bos niet, heb je last van

keuzestress en weet je niet waar je moet beginnen met de

zoektocht naar een opleiding of een plan voor na het behalen

van je diploma.

De decanen, Esther van Diermen en Ilse Stokman geven jouw

kiesproces structuur en leren hoe je een keuze zowel met je hart

als hoofd kan maken. Vanaf de 3e klas verzorgen zij de

loopbaanoriëntatielessen en -activiteiten, zoals o.a. de speeddate

met professionals & studenten en de studievoorlichtingsavond.

Je kan altijd zelf een afspraak maken met de decaan voor het

doen van een studiekeuzetest of om een gesprek aan te gaan

over jouw vervolg na de middelbare school.

Contact met decanen/adviseurs loopbaanoriëntatie

Esther van Diermen – havo/vwo – evdiermen@stmichaelcollege.nl

Roos Kemna– havo – rkemna@stmichaelcollege.nl

Studiekeuze en contact 
Studiekeuze jaarlagen 4, 5 & 6
• Ingangseisen en overzicht van alle hbo- en wo-studies

• Informatie over alle (online) open dagen hbo- en wo-studies

• Corona en Studiekeuze

• Informatie over alle mbo-scholen in Nederland - kiesmbo.nl

Studiekeuzetest
Icares (gratis)

Qompas (op afspraak met de decaan)

Hollands Zelfonderzoek (HZO) (op afspraak met de decaan)

Deadline inschrijven voor vervolgstudies mbo, hbo & wo
Inschrijven voor opleidingen in het hbo & wo gaat via Studielink met

geldig DigiD (let op: verwerking duurt een aantal werkdagen)

- numerus fixus studies vóór 15 januari in schooljaar

- studies met aanvullende eisen zie website van de instelling

- overige studies vóór 1 mei in schooljaar

Inschrijving voor opleidingen in het mbo, zie website van de instelling

- alle mbo-studies vóór 1 april in schooljaar

Diploma compleet maken - vavo Regio College Z’dam
- deadline aanmelding vavo zie website van de instelling

Aanvragen
Studiefinanciering DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Studentenreisproduct

Tegemoetkoming scholieren van 18 jaar en ouder

Hulp m.b.t. financiering van studie

Rekenhulp apps DUO: mbo, hbo & wo

Webinars DUO (terug)kijken

mailto:evdiermen@stmichaelcollege.nl
mailto:istokman@stmichaelcollege.nl
https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://www.kiesmbo.nl/
https://icares.com/
https://www.studielink.nl/
https://www.digid.nl/
https://studiekeuze123nl.cdn.prismic.io/studiekeuze123nl/0093979c-0a6e-4de2-afe3-abe4b634495a_Overzicht+opleidingen+met+numerus+fixus+2020-2021+16+april+GEWIJZIGD.pdf
https://www.kiesmbo.nl/
https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/wat-is-vavo-havo-vwo
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp
https://duo.nl/particulier/aanvragen-studentenreisproduct.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/index.jsp
https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel
https://duo.nl/webinar/


Alle vakken in de bovenbouw  

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Bewegen, Sport en Maatschappij

Biologie

Culturele Kunstzinnige vorming

Duits

Goethe Duits – keuzemodule

Economie

Engels

Cambridge Engels - keuzemodule

Frans

Frans Delf - keuzemodule

Geschiedenis

Informatica

Kunst beeldende vorming

Kunst muziek

Levensbeschouwelijke vorming

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

Natuurkunde

Nederlands

Onderzoek en ontwerpen

Scheikunde

Spaans DELE - keuzemodule

Wiskunde havo

Wiskunde vwo


