Doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo
Het is mogelijk om na het behalen van het diploma over te stappen van vmbo naar havo (leerjaar 4), of
van havo naar vwo (leerjaar 5). Het is echter niet vanzelfsprekend dat een leerling altijd geplaatst kan
worden. Hiervoor is een procedure ontwikkeld met daarin de voorwaarden en eisen waar de leerling aan
moet voldoen.
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Leerlingen die willen overstappen worden aan het einde van het voorexamenjaar geïnformeerd
over het overgangsprotocol. De leerling moet dan aangeven of hij in aanmerking wil komen voor
doorstroom naar havo of vwo. De betreffende teamleider inventariseert, en kan kijken waar extra
inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden (eventueel plusprogramma).
Leerlingen dienen zich voor toelating vóór 1 maart definitief aan te melden met een daartoe
bestemd aanmeldingsformulier, ook als zij eventueel naar een externe school willen.
Leerlingen moeten zich gedurende het examenjaar goed te oriënteren op uitstroom naar ander
onderwijs (MBO/HBO), en zijn in dit verband verplicht mee te doen aan (klassikale) activiteiten in
het kader van LOB. Dit om ervoor te zorgen dat er een goed alternatief is, mocht doorstroom niet
mogelijk blijken.
Toelating tot 11 havo respectievelijk 11 vwo wordt bepaald door drie criteria: de motivatie van de
leerling, het advies van het college en gemiddelde cijfer.
o Motivatie: na de definitieve aanmelding wordt de leerling uitgenodigd voor een
toelatingsgesprek. Hier kan de leerling zijn keuze toelichten en motiveren. In dit gesprek
wordt ingegaan op motivatie, studiehouding, inzet en loopbaanoriëntatie.
o Advies van college:
Naast het gemiddelde cijfer is het advies van de vakdocenten/school belangrijk bij het
besluit tot toelating.
o Gemiddelde cijfer:
 Voor toelating is een gemiddeld cijfer van 6,8 van de vakken waarin
(school)examen is afgelegd vereist.
 Het gemiddelde wordt berekend op basis van het gemiddelde van SE en CE,
afgerond op één decimaal. De berekening geschiedt door van alle vakken de
eindcijfers op één decimaal afgerond op te tellen en de uitkomst daarvan te delen
door het aantal cijfers.
 Cijfers met uitsluitend een schoolexamen tellen in de berekening mee met het
gehele eindcijfer.
Toelating is alleen mogelijk als het gekozen profiel aansluit. In de meeste gevallen zal de leerling
een vak tekort komen. Aan de toelating wordt daarom de voorwaarde verbonden om voor één of
meerdere vakken (zelfstandig) een instroommodule te volgen en een bijbehorende toets af te
leggen. Het resultaat van de toets telt mee in de besluitvorming omtrent de toelating.
Voor de overgang naar 11 vwo geldt dat de leerlingen voor de vakken CKV, maatschappijleer en
ANW een wettelijke vrijstelling krijgen. Voor leerlingen die instromen in 11 havo bestaan geen
vrijstellingen.
Leerlingen krijgen na het bekend worden van de uitslag van het CE definitief uitsluitsel over de
toelating tot het havo respectievelijk vwo. Het toelatingsbesluit wordt schriftelijk medegedeeld
aan de leerling.

Tijdpad
datum
Juli voorexamenjaar

Toelichting
Brief met overgangsprotocol naar leerlingen.
Leerling laat weten door te willen stromen.
Keuzes voor profielkeuze moet duidelijk zijn voor de vmbo leerling.

Voorlopige aanmelding

Januari/februari
examenjaar
1 maart

Voorlichting profielkeuze vmbo
leerlingen
Definitieve aanmelding

Maart

Adviezen vakdocenten

Maart/april

Toelatingsgesprekken

Eind april

Voorlopige uitkomst aanmelding

Mei
Juni
Week na uitslagdatum

Start CSE
Uitslag CSE
Gemiddelde is bekend
Definitieve bekendmaking toelating Leerlingen en hun ouders krijgen alsnog een afwijzing of een bevestiging
Havo
van de voorwaardelijke plaatsing. Dit is in de week na de examenuitslag.
Dat geeft tijd voor een zorgvuldige afweging, en de praktijk leert dat
leerlingen die afgewezen worden het een domper op de feestvreugde
vinden als zij dezelfde dag te horen krijgen dat zij niet zijn aangenomen.
(Noot: natuurlijk kunnen ze het zelf uitrekenen als 6,8 bepalend is)

Communicatie naar ouders en leerlingen dat dit de uiterste datum van
aanmelding is voor de eigen school en voor eventuele andere scholen.
Leerling vult aanmeldingsformulier in en schrijft motivatiebrief.
School (van herkomst) vraagt advies aan docenten van betreffende
leerling, middels een determinatieformulier. De adviezen kunnen op
verzoek ook doorgestuurd worden naar de scholen die te maken hebben
met een externe aanmelding.
Op basis van de info op het aanmeldingsformulier worden
toelatingsgesprekken gevoerd met de leerling (o.a. motivatie, profielkeuze,
resultaten SE, aansluiting, vakadviezen).
SE-cijfers examenvakken zijn bekend. Leerlingen en ouders krijgen
schriftelijk bericht m.b.t. aanmelding: afgewezen (6,8 is niet haalbaar en/of
advies is negatief) of aangenomen onder de voorwaarde dat wordt
voldaan aan de 6,8 gemiddeld.

