
Instroomeisen 5 vwo voor leerlingen met een diploma havo 

 
 
Direct toelaatbaar, leerling voldoet aan de doorstroomvoorwaarde: 
- elke leerling met een diploma havo is toelaatbaar tot 5 vwo in hetzelfde profiel 
 
Extra eisen: 

• De leerling moet een extra vak volgen. 

• De leerling moet in het vwo het vak wiskunde en een tweede moderne vreemde taal volgen 

• De leerling krijgt vrijstelling voor de vakken CKV en Maatschappijleer 
 
Havo is geen vooropleiding voor vwo. Het havo bereidt leerlingen in principe voor op het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Voor havoleerlingen bestaat wel de mogelijkheid om na het diploma door te 
stromen naar 5 vwo en om die reden volgen we het volgende procedure tot definitieve toelating. 
 
 
Procedure 
- In februari, kort na SE2, wordt er door de decaan een voorlichtingsbijeenkomst 

georganiseerd voor leerlingen die willen doorstromen van 5 havo naar 5 vwo.   
- De vakdocenten en de mentor van 5 havo geven een advies over de kans van slagen van de 

leerlingen die deze overstap overwegen op basis van werkhouding, capaciteiten en 
(studie)gedrag. 

-  Als een leerling een wijziging wil aanbrengen in het profiel, zoals het ruilen van een vak dan 
moet de leerling een schriftelijk verzoek indienen bij de decaan. Deze zal door de teamleider 
worden beoordeeld. 

-  De leerling levert voor 1 april het keuzeformulier en een motivatiebrief in bij de decaan. 
Motivatie is één van de belangrijkste factoren als het gaat om de succeskansen van 
overstappende leerlingen. Tijdens een intakegesprek met de decaan en teamleider van het 
vwo wordt er ingegaan op de motivatiebrief en hoe de leerling denkt deze overstap tot een 
succesvolle overstap te maken. 

-  Na het bekend worden van de examencijfers maakt de leerling de keuze over zijn 
vervolgstudie. De leerling dient goed na te denken over een alternatieve hbo-opleiding en 
zich hiervoor in te schrijven voor 1 mei om verzekerd te zijn van toelatingsrecht en 
studiekeuzecheck bij eventuele verandering van de definitieve studiekeuze.  

- Er geen plek gegarandeerd kan worden indien een leerling zich na 1 april meldt. Toelating 
kan dan alleen indien het rooster van het nieuwe schooljaar dit toelaat. 

 
Achtergrondinformatie extra vak, wiskunde en/of moderne vreemde taal 
- Een vwo-profiel bevat één vak meer dan een havo-profiel en het vwo kent de verplichting om 

naast Engels een tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel te volgen. 
Leerlingen die doorstromen, zullen dus een extra vak moeten opnemen. Vaak zal dit gaan om 
Frans of Duits. Mocht een leerling op de havo al Frans of Duits in het profieldeel of in de vrije 
ruimte gevolgd hebben, zal dit vak verplaatst worden naar het gemeenschappelijk deel. Deze 
leerlingen moeten dan in het profieldeel of in de vrije ruimte een nieuw vak kiezen. Het 
oppakken van een nieuw vak vergt de nodige voorbereiding in de weken na het centraal 
examen en/of in de zomervakantie. Natuurlijk kan er ook al in de loop van 5 havo al mee 
gestart worden. Voor ondersteuning kunnen leerlingen terecht bij de vakdocent. De decaan 
van de havo kan hierbij bemiddelen, maar de verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij 
de leerling zelf.  



- Naast een tweede moderne vreemde taal kent het vwo ook de verplichting om wiskunde te 
volgen. Om te zorgen voor een goede aansluiting tussen het vakkenpakket op het havo en de 
vwo-profielen, dient op het havo in het vak wiskunde examen gedaan te worden. 

- Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring (indien er in 5 havo een officiële verklaring op 
school aanwezig was) kunnen een verzoek tot vrijstelling van een tweede moderne vreemde 
taal indienen bij de vestigingsdirecteur van het vwo. 

- Als deze vrijstelling wordt toegekend, dient in plaats van de tweede moderne vreemde taal 
een ander vak te worden gekozen uit het aanbod van vakken dat bij het betreffende profiel 
kunnen worden gekozen. 

  


