
OPZET PROTOCOL VOOR OVERSTAP HAVO-5 NAAR VWO-5  
 
 

 Waarop is het advies van de school gebaseerd? 
 

Het schooladvies wordt door de mensen die de leerling daadwerkelijk hebben begeleid 
vastgesteld. Het keuzeproces wordt in de tweede helft van het examenjaar afgerond. De 
teamleider formuleert het eindadvies. Hierin wordt meegenomen het advies van de 
vakdocenten, de mentor en de decaan Havo/Vwo t.a.v. werkhouding, gedrag, capaciteiten 
en vakkenpakket. Dit advies wordt samen met het examendossier eind april begin mei aan 
leerling en ouders definitief medegedeeld. Bij negatief advies kan plaatsing geweigerd 
worden of extra toetsing volgen. Geen recht om te doubleren in Vwo-5. 

 
Bij het advies wordt met de volgende zaken rekening gehouden: 
 
 

 Het vakkenpakket 
 
 

In overleg met de decaan Havo en de teamleider van het studiehuis geen deficiënties; een 
vak in Vwo-5, dat ontbreekt in het vakkenpakket van de Havo-5 leerling. Let op: dit betekent 
dat alleen leerlingen die in Havo-5 een extra vak gevolgd hebben, kunnen doorstromen naar 
Vwo-5.  

Aandachtspunt hierbij is de tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) die in Vwo-5 
verplicht is in het gemeenschappelijk deel.  

Leerlingen met het profiel Cultuur en Maatschappij dienen er rekening mee te houden dat 
wiskunde op het Vwo een verplicht vak is; zij zullen dus wiskunde-A in hun pakket gekozen 
moeten hebben. 

Het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) moet ingehaald worden in Vwo-5. De 
leerling dient hiervoor een aansluitprogramma te volgen. 

 
 

 Het gemiddelde van schoolexamen en centraal schriftelijk examen 
 

Het gemiddelde van alle cijfers van het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen  
is 7,0 of hoger. 

Een aansluitprogramma voor het vak of de vakken waarvoor dat wenselijk is. In ieder geval 
voor het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW). 

 
 

 De werkinstelling en zelfstandigheid 
 

Er is sprake van een gemotiveerde, goed werkende leerling.   

 
 

 Wanneer wordt het besluit geactualiseerd? 
 

Na de afronding van het schoolexamen neemt de leerling het definitieve besluit om door te 
gaan naar Vwo-5. Hij/ zij dient dan een schriftelijke aanvraag in bij de teamleider van het 
studiehuis. Na het centraal schriftelijk eindexamen volgt er een intakegesprek met de 
teamleider van het studiehuis en komt de definitieve plaatsing tot stand.  
Aanmelding vóór 1 juli! 

 
 



 
 
 
Wat betekent dit alles voor een leerling  
 

- Indien je gemiddelde cijfer een 7,5 of hoger  is en er een positief advies wordt 
gegeven,  dan kan je zonder meer worden  toegelaten tot Vwo-5 

- Indien je gemiddelde cijfer een 7,5 of hoger is en er een negatief advies wordt 
gegeven, dan is toelating tot Vwo-5  niet bespreekbaar . 

- Indien je gemiddeld cijfer tussen de 7 en 7,5  ligt en er een positief advies wordt 
gegeven,  dan is toelating tot Vwo- 5 bespreekbaar . 

- Indien je  gemiddeld cijfer tussen de 7 en 7,5  ligt en er een negatief advies wordt 
gegeven, dan is toelating tot Vwo-5 niet bespreekbaar. 

- Indien je gemiddeld cijfer lager is dan een 7 en er een positief advies wordt gegeven, 
dan is toelating tot Vwo-5 niet bespreekbaar 

 
 
In alle gevallen waarin dit advies niet voorziet, beslist de unit directeur. 
 


