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Overgangsregeling 4 TL naar 4 HAVO 
 

Toelatingseisen 
Een leerling is toelaatbaar tot 4 havo indien: 

1. de leerling in het bezit is van een vmbo-t-diploma 
2. de leerling op zijn eindlijst (SE+CE) een 6,8 gemiddeld of hoger heeft op basis van niet 

afgeronde cijfers. Een zevende vak mag worden meegeteld voor het gemiddelde, dit is geen 
vereiste.  

3. de leerling een positief advies heeft van de afleverende school 
4. de gevolgde vakken in 3 en 4 vmbo aansluiten op een profiel in 4 havo. 

 

• Direct toelaatbaar 
De leerling is direct toelaatbaar als hij voldoet aan alle toelatingseisen. 
 

• Bespreekgeval 
De leerling is een bespreekgeval als hij aan drie van de vier toelatingseisen voldoet. Een 
bespreekgeval kan leiden tot toelaten, ontraden (er is twijfel, maar je mag, al dan niet met 
voorwaarden, instromen) of afwijzen. 
 

• Afwijzen 
De leerling wordt afgewezen als hij aan twee of minder toelatingseisen voldoet. 
 

Toelatingsprocedure 
 
1. Na de zomervakantie inventariseert de decaan van het vmbo-t(g)l via decaangesprekken welke 

leerlingen belangstelling hebben voor toelating tot 4 havo.  
2. Er is een voorlichting voor ouder(s)/verzorger(s) van geïnteresseerde leerlingen uit 4t(g)l, samen 

met de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 3 havo over 4 en 5 havo (tweede fase) over de te 
maken keuzes (profielen en vakken, de zgn. profielkeuzeavond). Daartoe worden de 
ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk uitgenodigd. 

3. Na de kerstvakantie kan de leerling zich aanmelden via het aanmeldingsformulier dat bij de 
vmbo-t(g)l decaan verkrijgbaar is. Dit formulier dient voor de aangegeven datum te worden 
ingeleverd. 

4. De leerlingen worden geïnformeerd over nieuwe vakken. 
5. In februari (na het SE-2) wordt aan het lesgevende team gevraagd een advies te geven omtrent 

capaciteit en studiehouding. Daarnaast geeft het lesgevende team een prognose over de 
slaagkans. Het uiteindelijke advies voorzien van argumenten wordt door de teamleider op schrift 
gesteld en is openbaar.  

6. In februari vindt met alle leerlingen vanuit 4 vmbo-t die zich hebben aangemeld voor 4 havo een 
toelatingsgesprek plaats (leerling met decaan havo en/of teamleider bovenbouw havo). In dit 
gesprek wordt aangegeven hoe de procedure rondom toelating verloopt en wordt ingegaan op 
de motivatie van de leerling. Als de leerling valt in de bespreekzone, kan de inhoud van het 
gesprek meewegen in het uiteindelijk wel of niet toelaten tot 4 havo.  

7. In maart is de toelatingsvergadering. De toelatingscommissie bestaat uit de teamleider en 
decaan vmbo-t(g)l èn de decaan en teamleider havo-bovenbouw. De teamleider havo-
bovenbouw zit de commissie voor.  
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8. De toelatingscommissie geeft een advies over toelating op grond van de toelatingseisen aan de 
teamleider havo. De teamleider havo neemt uiteindelijk een besluit over de toelating van de 
leerling. Een indicatie aangaande toelating wordt in maart direct, schriftelijk en beargumenteerd 
afgegeven. Een definitief besluit over toelating vindt plaats in juni aan de hand van de eindlijst en 
het feitelijk behaalde VMBO-t diploma. De leerling kan ook worden toegelaten onder 
voorwaarden; deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op profiel en/of vakkeuze*. 

9. Een besluit tot toelating en plaatsing van een leerling wordt schriftelijk aan de betrokkene en 
wanneer deze minderjarig is, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene 
meegedeeld. Een besluit tot weigering van toelating van een leerling wordt schriftelijk en met 
opgave van redenen aan de betrokkene en wanneer deze minderjarig is, ook aan de ouders, 
voogden of verzorgers van de betrokkene meegedeeld (hier wordt ook gewezen op de 
mogelijkheid tot het schriftelijk en beargumenteerd aantekenen bezwaar). 
 
NB: wordt een leerling niet toegelaten, dan kunnen de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk en 
beargumenteerd bezwaar aantekenen bij de directeur van de betreffende havo/vwo-locatie 
binnen maximaal 6 weken na dagtekening van het besluit. De directeur  deelt zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift zijn beslissing op 
het verzoek om herziening schriftelijk en beargumenteerd mee, doch niet dan nadat gelegenheid 
is gegeven te worden gehoord. 
 

10. De toegelaten leerlingen en ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek op de 
havo/vwo-locatie. Deze gesprekken worden gevoerd voor 1 april. In deze 20-minutengesprekken 
wordt in samenspraak met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) en de decaan en teamleider 
havo-bovenbouw de definitieve profiel– en vakkenkeuze vastgesteld. In deze gesprekken worden 
eveneens de eventuele nadere voorwaarden besproken. 

 
 
*PROFIEL EN VAKKEN 
Een leerling kan op de havo in principe alleen die vakken kiezen die een logisch vervolg zijn op de 
vakken die een leerling heeft gevolgd op het vmbo. Dit geldt in zeer strikte zin voor vakken als DU, 
FA, WI en NA. Vakken als AK, GS, SK, BI, Inf, MAW, EC, M&O, BSM,TE, HV, MU, KUBV en NLT kunnen 
als nieuwe vakken worden opgenomen. De mogelijkheid om bepaalde vakken te kiezen is afhankelijk 
van wat de havo/vwo-locatie aanbiedt. In een enkel geval wordt aan de leerling een 
applicatie/vakantiecursus aangeboden. 
 
 


