
 

Protocol 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 onderstaande procedure opgesteld met daarin de voorwaarden en eisen 

waar de leerling aan moet voldoen. 

 

● Leerlingen die willen overstappen dienen kennis te nemen van dit doorstroomprotocol. 

● Leerlingen dienen zich in het examenjaar voor toelating vóór 1 maart definitief bij de decaan 

aan te melden met een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. 

● Leerlingen dienen zich gedurende het examenjaar grondig 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. Elke leerling dient een goed alternatief te hebben, mocht 

doorstroom niet mogelijk blijken. 

● Toelating tot 4 havo respectievelijk 5 vwo wordt bepaald door drie criteria: de motivatie van de 

leerling, het advies van mentor en vakdocenten en het gemiddelde cijfer. 

○ 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. 

De leerling levert hiertoe een motivatiebrief in bij de decaan. 

○ Advies van docenten: Naast het gemiddelde cijfer is het advies van de vakdocenten 

belangrijk bij het besluit tot toelating. Dit advies wordt gegeven op basis van 

resultaten, inzet en werkhouding.  

○ 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 het Centraal Schriftelijk Eindexamen, afgerond op één 

decimaal. De berekening geschiedt door van alle vakken (waarin de kandidaat 

examen doet) de cijfers van het CSE op één decimaal afgerond op te tellen en de 

uitkomst daarvan te delen door het aantal cijfers. Wanneer de leerling niet aan deze 

cijfer-eis voldoet, kan alleen de teamleider het besluit nemen de leerling toch toe te 

laten. Het besluit van de teamleider is in deze gevallen bindend. 

● Leerlingen krijgen na het bekend worden van de uitslag van het CE definitief uitsluitsel over de 

toelating tot het havo respectievelijk vwo.  

● Voor leerlingen die instromen in 4 havo bestaan geen vrijstellingen. 

● Voor leerlingen die instromen in 5 vwo geldt dat: 

○ De leerling voor de vakken CKV en maatschappijleer een vrijstelling krijgen.  

○ De leerling twee vreemde talen en wiskunde in zijn havo-pakket dient te hebben. 

○ De leerling meedoet met het pws van het vwo. De leerling heeft de mogelijkheid om 

in overleg met de pws-begeleider te besluiten een nieuw pws te starten danwel het 

pws uit havo 5 uit te breiden. 

  



 

Tijdpad 

 

Dec/Jan Verplicht voorlichtingsmoment door decanen voor leerlingen over de doorstroom. De leerling 

schrijft zich na dit voorlichtingsmoment officieel in voor de procedure d.m.v. een 

aanmeldingsformulier dat vóór 1 maart ingeleverd wordt bij de decaan. 

Feb/Mrt Vakdocenten geven hun mening over de leerling en zijn/ haar kansen (deze kunnen gebruikt 

worden bij het adviesgesprek). 

Mrt/Apr/

Mei 

Toelatingsgesprekken met alle leerlingen. Tijdens dit gesprek komen motivatie, kansen, en 

eventuele aansluitingsproblemen aan de orde, de leerling krijgt een niet-bindend-voorlopig 

advies. 

Jun Na uitslag CE1 krijgt de leerling definitief te horen of hij/zij is toegelaten op het hogere niveau. 

Dit besluit is bindend.  

 


