Doorstroomvoorwaarden vmbo-gl/tl naar havo
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is het doorstroomrecht vmbo-havo geregeld via een
Algemene Maatregel van Bestuur in het kader van de wet “Wet gelijke kans op doorstroom naar
havo en vwo”. Hieronder volgt de uitwerking van deze maatregel voor de verschillende groepen
“doorstroomleerlingen”.
Leerlingen met extra vak
Voor de doorstroom van het vierde leerjaar vmbo-gl/tl naar het vierde leerjaar havo geldt dat
leerlingen die aan het einde van het derde leerjaar vmbo-gl/tl een extra vak binnen het vrije deel van
hun profiel kiezen, het recht hebben om na het behalen van hun vmbo-gl/tl-diploma plaats te nemen
in het vierde leerjaar havo.
Hierbij dient te worden vermeld dat dit extra vak geen beroepsgericht vak kan zijn, noch een
schooleigen programma of programmaonderdeel van school. Tevens is het van belang om bij deze
keuze voor een extra vak in het derde leerjaar vmbo gl/tl te letten op óf, en hoe dit vak kan worden
ingepast in het toekomstige profiel op de havo. De uiteindelijke keuze voor dit extra vak zal hoe dan
ook ter controle aan de vmbo- en/of havo-decaan moeten worden voorgelegd.
Leerlingen zonder extra vak
Voor de leerlingen zonder extra vak die na het behalen van hun vmbo-gl/tl-diploma naar het vierde
leerjaar havo willen doorstromen, gelden de volgende toelatingseisen:
•
•

•
•

het gemiddeld eindcijfer van de examenvakken plus het schoolexamenvak maatschappijleer
is 6.8 of hoger *.
positief advies van vakdocenten/teamleden m.b.t.:
- gedrag
- interesse en betrokkenheid
- zelfstandigheid
- vermogen tot samenwerken
- doorzettingsvermogen
- goed kunnen plannen en nauwkeurigheid
geen ongeoorloofd verzuim.
geoorloofd verzuim dient beperkt te zijn (langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte
daargelaten).

Aan de hand van bovenstaande criteria bepaalt het vmbo-tl-team in overleg met de afdelingsleider
havo of de leerling in havo 4 wordt geplaatst.
* Het gemiddelde cijfer wordt berekend op basis van het gemiddelde van Schoolexamen en
Centraal eindexamen, afgerond op één decimaal. De berekening geschiedt door van alle vakken de
eindcijfers op één decimaal afgerond op te tellen en de uitkomst daarvan te delen door het aantal cijfers.
Cijfers met uitsluitend een schoolexamen tellen in de berekening mee met het gehele eindcijfer.
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Doubleren in havo 4
Mocht een doorstroom- leerling onverhoopt de overgang naar havo 5 niet in één jaar
bewerkstelligen, dan wordt er in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers naar een passend
vervolgtraject gezocht.
Allereerst zal worden gekeken naar de mogelijke oorzaken voor het zittenblijven:
•
•

de eventuele voorwaarden zoals deze zijn gehanteerd bij toelating tot de havo zullen hierbij
opnieuw worden bekeken; in hoeverre is hier in havo 4 aan voldaan?
tevens worden de aard en de oorzaak van de (on)voldoende cijfers besproken met de
vakdocenten in kwestie; hieruit volgt een advies m.b.t. het vervolgtraject.

Conform de procedure voor alle zittenblijvers in het vierde leerjaar havo wordt op basis van
bovenstaande gegevens bepaald of het zinvol is om voor de derde opeenvolgende keer plaats te
nemen in een vierde leerjaar in het reguliere dagonderwijs. In een eerder stadium heeft de leerling
het verzoek gekregen om zich breed te oriënteren op mogelijke alternatieven voor de havo. Deze
oriëntatiefase dient met name gericht te zijn op haalbaarheid en toekomstige beroepskeuze.
Om tot een beslissing te komen zullen de verschillende opties met betrekking tot het vervolgtraject
in gezamenlijk overleg met leerling, ouders/verzorgers, mentor en afdelingsleider worden gewogen.
Bij de uiteindelijke beslissing over het vervolgtraject speelt, naast de bovengenoemde punten, de
persoonlijke ontwikkeling van de leerling een gewichtige rol.

Externe doorstroom vmbo-tl/gl naar NSG-havo 4
Voor leerlingen die hun vmbo-tl/gl diploma op een andere school hebben behaald en op de NSGhavo willen instromen, gelden dezelfde doorstroomvoorwaarden zoals hierboven vermeld onder de
kopjes leerlingen met extra vak en leerlingen zonder extra vak.
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 vierde
leerjaar havo.
Onze eigen vmbo-tl-instroom heeft altijd voorrang op externe instromers. Verder zijn er andere
factoren, zoals het aantal doublures in havo 4, de afstroom uit de vwo-afdeling en de keuzeaantallen
bij de verschillende vakken in havo 3, die een rol spelen bij het wel of niet kunnen plaatsen van
externe leerlingen. Het is dan ook raadzaam om in ieder geval op meerdere havo-scholen aan te
melden. Geef daarbij wel aan wat de school van eerste keuze is.
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Een mailbericht met motivatie als waarom je wilt plaatsnemen in de havo-banken is voldoende
om op de havo 4-wachtlijst voor het volgende schooljaar te worden geplaatst.
Tevens vermeld je de volgende informatie in je mail:
• profiel en vakken waarin je je examen hebt afgelegd op het vmbo-gl/tl;
• wel of geen examen afgelegd in een extra vak;
• profiel- en vakkenkeuze havo;
• school van herkomst;
• contactpersoon school van herkomst.
Je kunt deze aanmelding sturen naar ng.onderwijssecretariaat@nsg-groenewoud.nl. Mocht er plaats
zijn en voldoe je aan de gestelde voorwaarden, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek.
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