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Criteria overstap vmbo-t 4 naar havo 4 / havo 5 naar vwo 5 
Schooljaar 2017-2018 

 
 
Van vmbo-t 4 naar havo 4 
 
Toelatingseisen: 

 Bij toelating tot het profiel CM moet de leerling examen gedaan hebben in Duits of Frans. 

 Bij toelating tot het profiel EM moet de leerling examen gedaan hebben in  Economie en 
Wiskunde 

 Bij toelating tot het profiel NG moet de leerling examen gedaan hebben in Nask1 en 
Wiskunde en bij voorkeur ook in Nask 2 en Biologie.  

 Bij toelating tot het profiel NT moet de leerling examen gedaan hebben in Nask1 en 
Wiskunde en bij voorkeur ook in Nask 2 en Biologie. 

 De leerling heeft de advieskaart met de adviezen van de examendocenten van het vmbo-t 
volledig in laten vullen. 

 De leerling heeft als gemiddeld eindcijfer (CE + SE) een 6,8.  
 Er wordt gerekend met afgeronde eindcijfers.  
 Het vak maatschappijleer 1 wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van 

het gemiddelde.  
 Wanneer een leerling een extra vak heeft gedaan, dan wordt één van de vakken 

buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het gemiddelde. De 
afdelingsleider van havo bovenbouw bepaalt welk vak buiten beschouwing wordt 
gelaten.  

 Tijdens het intakegesprek moet verder uit de adviezen en de motivatie blijken dat de 
leerling een goede kans van slagen heeft op het havo. 

 De leerling moet desgewenst bereid zijn in de vakantie aan een aansluitprogramma voor 
bepaalde vakken te werken. 

 
Van havo 5 naar vwo 5 
 
Toelatingseisen: 

 In vwo 5 wordt hetzelfde profiel gevolgd als in havo 5. Een uitzondering kan gemaakt worden 
voor een overstap van NT naar NG.  

 In principe moet een leerling in havo 5 in een extra vak examen hebben gedaan. Voor de 
profielen EM en CM moet dit Frans of Duits zijn. Voor de profielen NT en NG mag dit ook een 
ander vak zijn.  

 Wanneer er geen extra vak gevolgd is, is een overstap in enkele gevallen toch mogelijk. De 
afdelingsleider beslist over toelating en welk vak erbij gekozen kan worden..  

 De leerling heeft de advieskaart met de adviezen van de examendocenten van het havo 
volledig in laten vullen. 

 De leerling heeft als gemiddeld eindcijfer (CE + SE) een 6,8.  
 Er wordt gerekend met afgeronde eindcijfers.  
 Het combinatiecijfer wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het 

gemiddelde.  
 Wanneer een leerling een extra vak heeft gedaan, dan wordt één van de vakken 

buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het gemiddelde. De afdelingsleider 
van vwo bovenbouw bepaalt welk vak buiten beschouwing wordt gelaten.  

 Tijdens het intakegesprek moet verder uit de adviezen en de motivatie blijken dat de leerling 
een goede kans van slagen heeft op het vwo. 

 De leerling moet desgewenst bereid zijn in de vakantie aan een aansluitprogramma voor 
bepaalde vakken te werken. 


