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Protocol overstap van 4 vmbo-tl naar 4 havo 
 
Na het behalen van het diploma vmbo-tl is de zogenaamde koninklijke route dat een leerling zijn opleiding 
voortzet op het mbo. Een aantal leerlingen geeft er echter de voorkeur aan om hun carrière op het PCC op 
het havo te vervolgen, waarbij er velerlei motieven meespelen. 
Het uitgangspunt bij deze overstap is dat leerlingen heel weloverwogen kiezen voor het havo-traject. 
Daarom let de school bij dergelijke aanmeldingen op aspecten als motivatie, studiehouding en capaciteiten. 
 
Voor het beoordelen van de toelating tot de havo-opleiding hanteren we op het Pax Christi College de 
procedures, die in dit protocol zijn vastgelegd. Deze procedures sluiten aan bij de toelatingscode van de VO-
raad. Dit protocol treedt per 1 augustus 2012 in werking.  
 
De procedure voor leerlingen van de eigen school is de volgende: 
 
1. De decaan vmbo spreekt met leerlingen over het vervolgtraject na het behalen van het diploma. Hierbij 

komt de wens in te stromen in havo-4 aan de orde. 
 
2. De leerling die wil instromen in havo-4 meldt zich voor 1 februari aan bij de decaan. 

 
3. De decaan vmbo inventariseert het oordeel van alle vakdocenten van de betreffende leerling over de 

motivatie, de studiehouding en de capaciteiten via een inlichtingenformulier.  
 

4. De decaan vmbo meldt de leerlingen voor 1 maart aan bij de afdelingsleider van de havo. 
 

5. Uitgangspunt bij de beslissing of een leerling wordt toegelaten tot de havo-opleiding is een positief 
advies van de vakdocenten op elk van de onderdelen motivatie, studiehouding en capaciteiten van de 
betreffende leerling. Het besluit tot toelating wordt genomen door een commissie bestaande uit de 
afdelingsleiders vmbo-tl en havo. De decaan vmbo draagt zorg voor alle inlichtingenformulieren en geeft 
haar/zijn eigen advies. 

 
6. De decaan havo kiest voor 1 mei samen met de leerling een profiel dat aansluit bij de afgeronde sector 

op het vmbo. De profielkeuze havo van de leerling is een logisch vervolg op de sector, waarin de leerling 
is afgestudeerd op het vmbo. 

 
7. Concreet betekent dit dat een leerling toelaatbaar is tot de havo-opleiding als: 

a. Een positief advies uitgebracht wordt door de vakdocenten van de afdeling vmbo-tl ten aanzien 
van studiehouding, niveau en motivatie (vanuit havo-optiek); 

b. De leerling minimaal een 6,8 gemiddeld staat op de schoolexamenlijst  
(meetmoment 1 maart); 

c. In het havo-profiel tenminste drie vakken zitten die de leerling heeft afgerond op het vmbo-tl. 
 

8. Overige bepaling van toepassing op de toelating: 
a. We adviseren de leerling bij het profiel cultuur en maatschappij wiskunde A te kiezen als 

examenvak. 
b. Het wordt de instromende leerling niet toegestaan bij het profiel economie en maatschappij 

wiskunde B te kiezen. 
c. Leerlingen vmbo-t mogen geen Spaans kiezen. 

 
9. Na plaatsing op het havo worden deficiënties bij wiskunde en economie weggewerkt. Dit programma 

wordt aangeboden in de periode na het eindexamen en voor het zomerreces. Honderd procent 
aanwezigheid en actieve participatie van de instromende leerling daarbij zijn vereist.  
 

10. De gehele aanmeldingsprocedure wordt vóór 1 mei afgerond. 
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11. De leerling krijgt in alle gevallen schriftelijk bericht van de commissie over het genomen besluit. De 

leerling c.q. zijn ouders/verzorgers kunnen gemotiveerd in beroep gaan bij de directeur 
havo/atheneum/gymnasium van het Pax Christi College, indien zij het oneens zijn met het besluit van de 
commissie.  

 
12. De directeur havo/atheneum/gymnasium toetst of de toelatingsprocedure volgens het vastgestelde 

beleid is uitgevoerd en neemt binnen een termijn van twee werkweken een besluit.  
 
De procedure voor leerlingen van een andere school is de volgende: 

 
1. Leerling meldt zich voor 1 mei aan bij decaan of afdelingsleider havo. 

 
2. Om toegelaten te kunnen worden tot leerjaar 4 van de havo-opleiding is een diploma vmbo-tl  

noodzakelijk. Daarnaast dient een gemiddeld resultaat behaald te zijn van minimaal een 6,8  voor de 
schoolexamenlijst. 

 
3. Daarnaast is voor de toelating van belang dat een leerling een positief advies krijgt van de toeleverende 

school op elk van de onderdelen motivatie, studiehouding en capaciteiten van de betreffende leerling. 
 

4. De aanvraag van de leerling wordt aan de toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleider havo 
en de decaan havo, voorgelegd. Deze commissie vraagt bij de toeleverende school advies over 
betreffende leerling t.a.v. studiehouding, capaciteiten en motivatie. 

 
5. Als de leerling aan de criteria voldoet dan kan hij/zij toegelaten worden, mits er plaats is op de afdeling 

havo-4 van het Pax Christi College (de planning en de samenstelling van de klassen worden medio mei 
vastgesteld). 

 
6. Concreet betekent dit dat een leerling toelaatbaar is tot de havo-opleiding als: 

a. Een positief advies uitgebracht wordt door de toeleverende school ten aanzien van 
studiehouding, niveau en motivatie (vanuit havo-optiek); 

b. De leerling minimaal een 6,8 gemiddeld staat op de schoolexamenlijst. 
c. In het havo-profiel tenminste drie vakken zitten die de leerling heeft afgerond op het vmbo-tl. 

 
7. Overige bepaling van toepassing op de toelating: 

a. We adviseren de leerling bij het profiel cultuur en maatschappij wiskunde A te kiezen als extra 
examenvak. 
 

8. Na plaatsing op het havo worden deficiënties bij wiskunde en economie weggewerkt. Dit programma 
wordt aangeboden in de periode na het eindexamen en voor het zomerreces. Honderd procent 
aanwezigheid en actieve participatie zijn vereist. 
 

9. De leerling krijgt in alle gevallen schriftelijk bericht van de commissie over het genomen besluit. De 
leerling c.q. zijn ouders/verzorgers kunnen gemotiveerd in beroep gaan bij de directeur  
havo/atheneum/gymnasium van het Pax Christi College, indien zij het oneens zijn met het besluit van de 
commissie. 

 
10. De directeur havo/atheneum/gymnasium toetst of de toelatingsprocedure volgens het vastgestelde 

beleid is uitgevoerd en neemt binnen een termijn van twee werkweken een besluit.  
 
Vastgesteld door de directie: 
Vastgesteld door de medezeggenschapsraad: 
Beleidsdocument: 


