5 Havo naar 5 VWO
De keuze voor een VWO opleiding
De overstap naar het VWO is bedoeld voor getalenteerde en gemotiveerde HAVO leerlingen.
Zij maken een bewuste keuze door te willen studeren om zo een universitaire opleiding te kunnen
gaan volgen.
De school hanteert als uitgangspunt dat deze leerlingen ook een reële kans moet hebben om het
VWO diploma zonder vertraging te kunnen behalen.
De motivatie en het talent van deze leerlingen moeten blijken uit de verschillende aspecten van de
toelatingsprocedure.
Vakken en verplichtingen


Sommige vakken zijn op het VWO verplicht en zijn niet verplicht op de HAVO afdeling.
Dat geldt voor het vak wiskunde en voor een tweede moderne vreemde taal.
Als je in wiskunde geen examen hebt gedaan ben je niet toelaatbaar tot de VWO afdeling.
Als je een natuurprofiel hebt gevolgd kan je op de HAVO afdeling geen examen doen in een
tweede moderne vreemde taal. Je kunt dan op het VWO conform de ontheffingsregeling
voor deze eis een ontheffing krijgen.



Op de VWO afdeling moet je examen afleggen in minimaal acht vakken. Dat is één meer dan
het minimum voor het Havo examen. Je moet voor het eindexamen Havo dan ook een extra
vak hebben gevolgd waarvoor je een voldoende resultaat moet hebben behaald op het
Centraal Examen of je moet nog een extra vak kiezen om op het VWO te kunnen instromen.
De andere leerlingen hebben hierin één jaar voorsprong. Zij volgen dit vak namelijk al vanaf
de vierde klas. Jij zult dus deze achterstand weg moeten werken. Hiervoor moet je een plan
van aanpak schrijven

Vrijstellingen
Als je de overstap maakt naar het VWO heb je vrijstelling voor de vakken CKV en maatschappijleer.
Dat geldt niet voor het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk van de HAVO kan wellicht wel als een
goede basis dienen voor een vervolgonderzoek. Bewaar daarom deze documenten goed, dus ook de
beoordelingen van de docent.

Toelatingsprocedure:
1. De leerling vraagt voorafgaand aan het Centraal Eindexamen een intakegesprek aan met de
decaan en de afdelingsleider van de VWO afdeling. Dit kan vanaf 1 februari tot 1 april in het
eindexamenjaar.
2. De leerling moet voor het geval hij of zij niet tot het VWO wordt toegelaten op Studielink zijn
ingeschreven voor een HBO-opleiding.
3. De leerling schrijft als onderdeel van de aanvraag een motivatiebrief en een plan van aanpak
om mogelijke achterstanden weg te werken. In de motivatiebrief wordt duidelijk gemaakt
wat de drijfveer is om de VWO opleiding te gaan volgen.

4. De leerling is zonder gebruik te moeten maken van een herexamen voor het HAVO examen
geslaagd.
5. Er staan geen onvoldoenden op de eindlijst voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
6. Voor het Centraal Eindexamen (CE) heeft de leerling geen onvoldoenden behaald.
7. Het advies van de vakdocenten van de HAVO afdeling moet positief zijn.

De afdelingsleider VWO en de decaan nemen uiteindelijk samen de beslissing over de toelating. Er is
tegen dit besluit geen beroep mogelijk.

