Doorstroom naar havo 4 of vwo 5
Een diploma van elk niveau van het voortgezet onderwijs geeft een leerling toegang tot
vervolgonderwijs, of dit nu het mbo, hbo of wo is. Daarnaast geven diploma’s in het
voortgezet onderwijs de leerlingen de mogelijkheid om binnen het voortgezet onderwijs
door te stromen naar het volgende onderwijsniveau.
Met een havodiploma kan een leerling instromen in leerjaar 5 van het vwo en met een vmbo
GL- of TL-diploma kan een leerling instromen in de bovenbouw van de havo.
Wij staan open voor leerlingen, van binnen en van buiten onze scholengemeenschap, die
binnen het voortgezet onderwijs willen doorstromen. Als school geven wij hier de ruimte
voor, onder andere in tijdige voorlichting en in persoonlijke aandacht. Tegelijkertijd
hanteren wij naar leerlingen toe een aantal voorwaarden, om duidelijkheid te scheppen en
om aan te sluiten bij de code van de VO-Raad.
Leerling
Van de leerlingen vragen wij een goede basis en de juist inzet om aan havo 4 of vwo 5 te
beginnen. Dit drukken wij uit in de volgende voorwaarden:

gl/tl/mavo naar havo 4

havo naar vwo 5

De leerling heeft een 6,8 gemiddeld voor zijn examenvakken¹.
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde heeft de leerling niet meer dan
één 5 behaald als eindcijfer².
De examendocenten van de leerling
geven gezamenlijk een positief advies
voor de doorstroom naar de havo.
Het vakkenpakket van het vmboexamen sluit aan bij het vakkenpakket
van het gewenste havo-profiel.
De leerling toont een goede inzet,
werkhouding en studiemotivatie. Dit
blijkt uit het advies van de
examendocenten en uit het
persoonlijke gesprek op de havoopleiding.
De leerling meldt tijdig dat hij door wil
stromen naar 4 havo. Voor 15 januari
maakt hij zijn belangstelling kenbaar.

De examendocenten van de leerling
geven gezamenlijk een positief advies
voor de doorstroom naar het vwo.
Het vakkenpakket van het havo-examen
(profiel- en keuzevakken) sluit aan bij
het gewenste vwo-vakkenpakket
(profiel- en keuzevakken).3
De leerling toont een goede inzet,
werkhouding en studiemotivatie. Dit
blijkt uit het advies van de
examendocenten en uit het persoonlijke
gesprek op de vwo-opleiding.

De leerling meldt tijdig dat hij door wil
stromen naar 5 vwo. Voor 15 januari
maakt hij zijn belangstelling kenbaar.

¹ Het examencijfer is het gemiddelde tussen SE en CE op één decimaal.
² Het eindcijfer is het gemiddelde tussen SE en CE afgerond tot geheel cijfer.
3
Op vwo is een moderne vreemde taal, dus Frans of Duits, verplicht. Het is aan te raden om Frans of Duits te
kiezen als profiel/keuzevak .

School

Als school zorgen wij op onze eigen vestiging voor:
- Tijdige voorlichting over de mogelijkheden om na het behalen van het havodiploma door te
stromen naar 5 vwo.
- Begeleiding door mentor en/of decaan bij het ontwikkelen van een visie op de eigen
schoolloopbaan in relatie tot het toekomstperspectief. Onder andere door:
o Begeleiding bij keuzes in het vakkenpakket
o Aandragen van mogelijkheden voor het vervolg van de schoolloopbaan
o Ondersteunen bij het vinden van de informatie om een goede keuze te kunnen maken
(wijzen op websites, informatiefolders, informatieavonden, etc.).
o Indien nodig de mogelijkheden te bespreken om de overstap via maatwerk mogelijk te
maken.
- Leerlingen die hebben aangegeven te willen doorstromen naar vwo 5 krijgen van hun
decaan, mentor en/of vakdocenten feedback op de punten waar in het uiteindelijke advies
ook op gelet wordt (namelijk inzet, werkhouding, motivatie en capaciteiten), met de
mogelijkheid zich gedurende het examenjaar gl/tl/mavo of havo te verbeteren.
- Op de havo- of vwo-opleiding vindt een persoonlijk gesprek plaats waarin gekeken wordt
naar het advies van de examendocenten, naar inzet, werkhouding, motivatie en
capaciteiten.
Voor leerlingen van andere scholen die belangstelling hebben om bij ons door te stromen
naar 4 havo of 5 vwo zorgen wij onder andere voor:
- De mogelijkheid om de open dag te bezoeken (informatiepunt tweede fase).
- De mogelijkheid om een afspraak te maken en te bespreken wat de mogelijkheden zijn
voor doorstroom.
- Het opnemen van contact met de school waar zij hun gl/tl/mavo- of havo-opleiding volgen.

