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Ambitieuze leerlingen geven we graag een kans op het  Alberdingk 
Thijm College. Op het Alberdingk Thijm College bereiden leerlingen 
zich voor op de maatschappij van morgen. Daarom heeft elke leer-
ling een laptop. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen 
zich snel thuis voelen op school. Er is dan ook veel aandacht voor 
begeleiding. 

We hebben veel ervaring met leerlingen die na de mavo bij ons in-
stromen in de havo. Bij de toelatingsprocedure kijken we uiteraard 
naar je cijfers, maar vooral je motivatie tijdens het intakegesprek 
en het advies van de school van herkomst vinden we belangrijk. 

Begeleiding
In havo 4 en in havo 5 zijn er over het algemeen twee mentoren per 
klas. Zij hebben aandacht voor je welbevinden en schoolprestaties. 
De mentoren ondersteunen je en maken je wegwijs in onze school. 
Dat ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind vinden 
we belangrijk, want het vergroot de kans op succes. Mentoren en 
ouders houden elkaar daarom goed op de hoogte. 
Omdat de groep in havo 4 voor veel leerlingen nieuw is, staat 
er in het begin van het schooljaar een reis naar Berlijn op het 
programma. In deze reis wordt cultuur afgewisseld met sportieve 
activiteiten. Zo leer je elkaar snel kennen en worden er nieuwe 
vriendschappen gesloten. 

Profielen
Voor havo 4 kiest de leerling één van de vier profielen  
• natuur & techniek 
• natuur & gezondheid 
• economie & maatschappij 
• cultuur & maatschappij
 
Er zijn dus twee ‘maatschappijprofielen‘ en twee ‘natuurprofielen’. 
Het profiel natuur & techniek is vooral gericht op exacte studies 
en vereist een groot inzicht in wiskunde en natuurkunde. Het 
profiel natuur & gezondheid bereidt voor op medische en biolo-
gische studies, terwijl economie & maatschappij gericht is op een 
vervolgopleiding met een economisch accent. Liggen je interesses 
en capaciteiten juist op het gebied van kunst, cultuur en talen, dan 
past het profiel cultuur en maatschappij bij jou.

Het vakkenpakket bestaat uit drie onderdelen. 

• Iedere leerling volgt de vakken in het ‘algemeen deel’ van het 
pakket. Die vakken zijn dus voor alle leerlingen dezelfde.

• Het ‘profieldeel’ bevat de vakken van het profiel dat gekozen is 
en een profielkeuzevak. 

• Om het vakkenpakket te completeren, kiest iedere leerling nog 
een vak in het ‘vrije deel’. Dit is een vak naar keuze dat norma-
liter goed past bij het profiel. Zo kan een leerling met het profiel 
cultuur & maatschappij bijvoorbeeld een extra taal volgen, en 
kiest een leerling met economie en maatschappij voor het vak 
management en organisatie.
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Toelatingseisen
Voor de toelating in havo 4 zijn drie aspecten van belang.
• de motivatie (tijdens het intakegesprek)
• het advies van de school van herkomst
• de cijferlijst.

Tijdens het intakegesprek zijn we vooral nieuwsgierig naar je 
motivatie. De wil om een havo-diploma te halen vinden we erg 
belangrijk. Het profiel -en in algemene zin de vakken die je wilt vol-
gen op de havo- moet aansluiten bij de vakken die je hebt gevolgd 
op het vmbo. Een leerling zonder tweede moderne vreemde taal 
kan bijvoorbeeld geen cultuur & maatschappij kiezen.
Na het intakegesprek zal de school van herkomst om advies wor-
den gevraagd: zij kennen jou tenslotte het beste. 

Hoe meld je je aan?
• Ga naar www.atscholen.nl ➔ het ATC kiezen ➔ havo 4. 
• Vul het intakeformulier, het aanmeldingsformulier en het profiel-

keuzeformulier in.  
• Voeg een kopie van ID of paspoort en de meeste recente cijferlijst 

bij. 
• Stuur deze stukken in voor 1 april 2015. 
• Het ATC neemt het initiatief voor het inplannen van een intake-

gesprek. 
• Na het gesprek wordt de huidige school om advies gevraagd. 
• Daarna wordt uitsluitsel gegeven over de aanname op het ATC. 
• Na opsturen van de cijferlijst wordt de aanname officieel.

ALGEMEEN DEEL

Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding

PROFIELDEEL
N&T 

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde  
Profielkeuzevak
(informatica, biologie)

N&G 

Wiskunde A/B
Scheikunde  
Biologie  
Profielkeuzevak
(aardrijkskunde, 
natuurkunde)

E&M 

Wiskunde A  
Economie  
Geschiedenis   
Profielkeuzevak
(management en organisatie,
aardrijkskunde, maatschappij- 
wetenschappen, moderne 
vreemde taal)

C&M 

Geschiedenis 
Moderne vreemde taal 
Kunst 
Profielkeuzevak
(aardrijkskunde,
maatschappijweten- 
schappen)

VRIJE DEEL (1 keuzevak)
Informatica 
Biologie 
Economie 
Moderne vreemde taal

Natuurkunde
Aardrijkskunde
Informatica
Economie  
Moderne vreemde taal

Moderne vreemde taal 
Aardrijkskunde 
Management en organisatie
Maatschappijwetenschappen
Kunst 
Informatica

Moderne vreemde taal   
Aardrijkskunde  
Wiskunde A
Maatschappijwetenschappen 
Informatica

Ik voelde me
snel thuis op
het ATC
en ik word
goed begeleid!

Alberdingk Thijm College havo4 zij-instroom

Het is belangrijk dat je goed nadenkt over welk profiel het beste bij jou past. Bij je keuze is het belangrijk om in gedachten te houden waar 
je interesses liggen en waar je goed in bent.

Overzicht profielen
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