
Doorstromen  

 
Van 5 havo naar 5 vwo 
Als een leerling van 5 havo naar 5 vwo door wil stromen, dient hij vóór 1 april een schriftelijk 
verzoek daartoe in bij de unitleider vwo. Het verzoek dient vergezeld te gaan van het advies van de 
mentor en de overige docenten van de leerling. Voor dit advies wordt gebruik gemaakt van het 
adviesformulier dat de leerling bij de decaan kan ophalen. De unitleider vwo nodigt de leerling uit 
voor een gesprek. In dit gesprek komen de motivatie, studiehouding, adviezen en resultaten aan de 
orde. De unitleider vwo deelt de leerling en de ouders binnen drie weken na ontvangst van het 
verzoek mee of hij het verzoek in overweging zal nemen. Een definitief besluit wordt genomen 
nadat de definitieve cijfers voor het centraal examen bekend zijn geworden. 

1. Een leerling komt in aanmerking voor doorstromen van 5 havo naar 5 vwo als 
a. Het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen minimaal 7,0 is 
b. Het gemiddelde cijfer voor het centraal examen minimaal 7,0 is 
c. Het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal 6,0 is 
d. Ten minste 2/3 van zijn docenten positief oordelen over de werkhouding van de 

leerling en een goede kans zien op het behalen van het vwo diploma. 
2. Wanneer een leerling van 5 havo doorstroomt naar 5 vwo zal per vak bepaald worden hoe 

met de behaalde cijfers PTA wordt omgegaan. De unitleider is hier verantwoordelijk voor. 
3. Wanneer een leerling van 5 havo naar 5 vwo doorstroomt worden concrete afspraken 

gemaakt over de manier waarop de leerling achterstanden inhaalt. 
4. Wanneer een leerling die van 5 havo naar 5 vwo doorstroomt aan het eind van 5 vwo niet 

bevorderd kan worden, wordt het advies van de docentenvergadering gevraagd over het 
vervolgen van de schoolloopbaan. Dit advies wordt als dringend aangemerkt en wordt op het 
rapport vermeld. 

 
Van  4vmbo TL Rijnwoude/ Topmavo naar 4 havo 
Wanneer een leerling van 4 vmbo-tl door wil stromen naar 4 havo meldt hij dit aan de decaan van 
zijn afdeling.  Deze bespreekt met hem de te volgen procedure en voorwaarden: 

a. De leerling doet vmbo-tl examen in 7 vakken. 
b. De vakken van het vmbo-tl diploma sluiten aan bij de profielen van de havo.  
c. De leerling staat geen onvoldoendes en heeft gemiddeld een 6,8 voor de vakken van het 

schoolexamen. 
d. De leerling krijgt een positief advies van het lerarenteam vmbo-tl. 
e. De leerling levert een compleet portfolio in. Dit is een verantwoording van de keuze voor 

het vervolg op de havo. 
f. Daarnaast worden voor wiskunde opdrachten gemaakt om aansluiting te krijgen op de havo-

stof. Deze opdrachten worden zelfstandig doorgewerkt. 
g. Het complete portfolio en de wiskunde opdrachten worden vóór 1 april ingeleverd bij de 

decaan. Dit is tevens de aanmelding. 
h. De unitleider van de havo beslist over de toelating na een intakegesprek. Op grond van de 

uitkomst van het gesprek neemt de unitleider een besluit over het al dan niet toelaatbaar 
zijn van de leerling en deelt het besluit schriftelijk aan de leerling en de ouders mee. 

i. De definitieve plaatsing in juli vindt plaats na het behalen van het vmbo-tl diploma met een 
gemiddeld eindcijfer van 6,8 (SE en CE) en geen onvoldoendes. 

Voor een leerling van buiten de SCOPE scholengroep geldt eenzelfde procedure. De unitleider van 
de havo is voor deze leerling de contactpersoon.  
 


