Doorstroomregeling
vmbo-4 naar havo-4 en van havo 5 naar vwo-5

Aanleiding
Op 17 juni 2020 is het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd.
De wet regelt dat
1. Een leerling met een vmbo-gl of –tl diploma met een extra vak moet toegelaten worden tot
havo.
2. Een leerling met een vmbo-gl of – tl diploma zonder een extra vak onder voorwaarden van
de school kan worden toegelaten.
3. Een leerling met een havodiploma zonder verdere eisen kan worden toegelaten tot het vwo.

Gesprek
Met alle leerlingen die aangeven te willen doorstromen wordt een gesprek gevoerd met de leerling,
zijn/haar ouders enerzijds en de mentor en decaan anderzijds over motivatie, betrokkenheid,
studiehouding en loopbaanoriëntatie.

Voorwaarden overstap havo-vwo
Voor de havist met een diploma zijn geen aanvullende voorwaarden vereist voor de doorstroom. Het
volgen van een tweede vreemde taal wordt aanbevolen. Bij de keuze voor een profiel wordt hier
aandacht aan gegeven. Op basis van het bovengenoemde gesprek wordt een vrijblijvend, doch
dringend advies uitgebracht.
(NB: Het ministerie onderzoekt nog of en hoe doorstroomprogramma’s voor de doorstroom naar het
vwo vorm kunnen krijgen. Tot de afronding van dit onderzoek zijn er geen doorstroomvoorwaarden
voor de doorstroom van havo naar vwo).

Voorwaarden overstap vmbo-havo
Leerlingen met een vmbo-gl en –tl diploma en een extra theoretisch vak (dus geen beroepsgericht
vak of een eigen schoolprogramma), die willen doorstromen naar de havo, worden toegelaten. Op
basis van het bovengenoemde gesprek wordt een vrijblijvend, doch dringend advies uitgebracht.
Het extra vak moet betrokken zijn bij de uitslagbepaling in het Eindexamenbesluit VO en op basis van
die uitslagbepaling moet het diploma zijn uitgereikt.
Met leerlingen zonder extra vak wordt, naast het gesprek over motivatie, betrokkenheid,
studiehouding en loopbaanoriëntatie, doorgesproken over:
1. Het docententeam vmbo-4 verwacht dat er een reële kans van slagen is op de havo. In de
overweging worden de capaciteiten, gedrag en betrokkenheid meegewogen;
2. De leerling heeft minimaal een 6,5 gemiddeld voor alle examenvakken samen (incl.
maatschappijleer). Het eindcijfer wordt daarbij voor ieder vak afzonderlijk afgerond op 1
decimaal. Daarna wordt het gemiddelde van alle cijfers berekend;
3. Daarnaast heeft de leerling minimaal een 6,5 gemiddeld voor de vakken Nederlands, Engels
en wiskunde (indien gekozen). Eén van de cijfers van deze kernvakken mag lager zijn dan een
5,5. Het eindcijfer wordt daarbij voor ieder vak afzonderlijk afgerond op 1 decimaal.
Daarna wordt het gemiddelde van alle cijfers berekend;
4. Het volgen en voldoende afsluiten van een extra vak geeft een goede basis voor het vervolg.

Naast dit gesprek neemt de leerling deel aan het vakkencarrousel. Als de leerling naar een andere
school dan de GSR gaat, stelt de leerling zich op de hoogte van de vakkenkeuzen van die school. Tot
slot schrijft de leerling schrijft zich in voor 1 april in voor een MBO-opleiding.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Profiel

Er kunnen alleen vakken gekozen worden die gevolgd zijn op het
VMBO met uitzondering van aardrijkskunde en/of geschiedenis en de
nieuwe keuzevakken Tweede Fase (bedrijfseconomie, BSM,
informatica, kunst-beeldend en kunst-muziek, mens & religie).

Doorstroomprogramma

Na het CE wordt een doorstroomprogramma aangeboden voor
vmbo-leerlingen zonder een extra theoretisch vak voor de vakken
(bedrijfs)economie, wiskunde, Engels en Nederlands. Deelname
hieraan is verplicht.

Definitieve toelating

Toelating vindt definitief plaats na de bekendmaking van de
examenuitslag.

