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Informatie over doorstromen van havo 5 naar vwo 5 
 
 
Sinds schooljaar 2020-2021 hebben leerlingen na het behalen van hun havo-diploma het 
recht om door te stromen naar het vwo. Als je overweegt om na de havo over te stappen 
naar het vwo, dan is het van belang dat je deze keuze weloverwogen maakt.  
 
Hieronder vind je een achttal handreikingen/aandachtspunten die je kunnen helpen bij het 
maken van de juiste afwegingen.  
 
1. De ervaring leert dat de kans op het behalen van een vwo-diploma het grootst is als je 
(ongeveer) een 7,0 gemiddeld of hoger hebt behaald voor je havo-examenvakken (inclusief 
het combinatiecijfer) en als je cijferlijst geen uitschieters naar beneden laat zien. De 
resultaten voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A of B verdienen hierbij 
enige extra aandacht. 
 
2. Zoals aangegeven bij de profielkeuzevoorlichting in havo 3 is een tweede moderne 
vreemde taal naast Engels verplicht op het vwo. Mocht deze taal (Duits, Frans of Spaans) 
geen onderdeel uitmaken van je havo-pakket, dan zul je toch een van deze drie talen 
moeten kiezen om je vwo-pakket te completeren. Het mag duidelijk zijn dat het een beste 
uitdaging zal worden om deze taaI op vwo-niveau in goede banen te leiden. In zeer 
uitzonderlijke gevallen – je moedertaal is niet Nederlands, er is sprake van een aantoonbare 
taalstoornis, of je volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel natuur en 
gezondheid en het onderwijs in de tweede moderne vreemde taal verhindert naar 
verwachting een succesvolle afronding van je opleiding – kan de tweede moderne vreemde 
taal in overleg vervangen worden door een ander examenvak van gelijke studielast. 
 
3. Zoals eveneens aangegeven bij de profielkeuzevoorlichting in havo 3 is op het vwo 
wiskunde A, B of C verplicht en tevens kernvak. Als je op de havo geen examen hebt gedaan 
in wiskunde lijkt het verre van realistisch om te veronderstellen dat je wiskunde als kernvak 
succesvol zult kunnen afronden in de bovenbouw van het vwo.  Met een havo-C&M-pakket 
zonder wiskunde adviseren wij dan ook om de overstap niet te maken. 
 
4. Op het vwo doe je examen in acht vakken. Met een regulier havo-pakket, zonder tweede 
vak in het vrije deel (het zgn. extra vak), heb je bij doorstroom dus altijd een vak te weinig. 
Dit is geen probleem; sommige vakken kun je zonder problemen kiezen om mee te starten in 
vwo 5. 
 
5. In algemene zin is het zo dat het bij verschillende vakken nodig is om bij de aanvang van 
vwo 5 extra “inhaalstof” te bestuderen om een goede studievoortgang te kunnen 
waarborgen. 
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6.  Het is goed om te weten dat je op het vwo vrijstelling krijgt voor CKV en 
maatschappijleer. Hieruit volgt dat je PWS-cijfer (er wordt een nieuw PWS gemaakt) ook 
meteen je combinatiecijfer is. 
 
7. Ter overweging: “Ik weet nog niet wat ik wil” is geen goede motivatie om een of twee 
tandjes bij te zetten, zo is gebleken. “Ik wil alle mogelijkheden hebben om straks te kiezen”, 
evenmin. “Ik wil graag rechten gaan studeren en heb mij verdiept in de verschillen tussen 
HBO en WO op dat gebied”, klinkt al stukken beter. Check je eigen motivatie! 
 
8.  Tot slot: je moet ruimte zien en ervaren om in ieder geval extra te kunnen investeren in 
school. Het niveau, de mate van diepgang plus het studietempo zijn op het vwo beslist hoger 
dan op de havo. 
 
Informatie aanmelding voor interne doorstroom: NSG-havo 5 naar NSG-vwo 5  
 
Als je na het lezen van en reflecteren op bovenstaande aandachtspunten een goed gevoel 
hebt over de overstap van havo naar vwo, dan bespreek je dit met je mentor en met je 
ouders. Als zij ook van mening zijn dat het een goed idee is, vul je het inschrijfformulier in, 
ondertekent het en laat het ook ondertekenen door je ouders. Het inschrijfformulier is te 
verkrijgen via je mentor en dient uiterlijk te worden ingeleverd op de laatste vrijdag vóór de 
voorjaarsvakantie. 
 
Vervolgens vragen wij jouw vakdocenten om advies. Wij vragen hoe zij jouw kansen op het 
vwo inschatten, rekening houdend met jouw capaciteiten, motivatie, inzet en gedrag. Als de 
adviezen binnen zijn, nodigen wij jou uit voor een gesprek waarin we je vertellen wat de 
kansen en de risico’s voor jou zijn op het vwo.  
 
Ben je na dat gesprek zeker van je wens om naar vwo te gaan, dan maak je een afspraak met 
de afdelingsleider van het vwo. Hij zal de verdere ins en outs wat betreft studeren op het 
vwo met je doornemen.   
 
Informatie aanmelding voor externe doorstroom: havo 5 elders naar NSG-vwo 5  
 
Voor leerlingen die hun havodiploma op een andere school hebben behaald en hier in vwo 5 
willen instromen, gelden dezelfde acht aandachtspunten zoals hierboven vermeld. 
 
Het is echter goed om te weten dat instromen in een hoger leerjaar niet altijd als 
vanzelfsprekend kan. Dit, omdat er elk jaar weer maar een beperkt aantal plaatsen te 
vergeven zijn in het vijfde leerjaar vwo. Onze eigen havo-instroom heeft altijd voorrang op 
externe instromers. Het is dan ook raadzaam om in ieder geval op meerdere vwo-scholen 
aan te melden.  
 
Een mailbericht waarin je de hieronder genoemde punten vermeldt, is voldoende om op de 
vwo 5-wachtlijst voor het volgende schooljaar te worden geplaatst: 
 

• jouw motivatie om door te stromen naar het vwo; 
• profiel en vakken waarin je examen hebt afgelegd op het havo; 
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• profiel- en vakkenkeuze vwo;  
             voor keuzemogelijkheden zie:   

 https://nsg-groenewoud.nl/wp-content/uploads/2021/12/Profielen-2e-fase-
2021-2022-Atheneum-NSG-1.pdf  

• school van herkomst;  
• contactpersoon school van herkomst.  

 
 
Je kunt deze aanmelding sturen naar ng.onderwijssecretariaat@nsg-groenewoud.nl  Mocht 
er plaats zijn, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek. 
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