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Kader en procedure opstroom van havo-5 naar vwo-5 

Met ingang van 1 augustus 2020 is de wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo in werking 
getreden. Dit betekent dat leerlingen havo-5 na het behalen van het diploma het recht hebben om 
drempelloos op te stromen naar vwo-5. De leerling havo-5 heeft dus de keuze om zich aan te 
melden voor een beroepsopleiding op het HBO, het MBO of voortzetting van de theoretische 
opleiding op het vwo. 

Onze ervaring is dat de overstap van leerlingen die opstromen van havo-5 naar vwo-5 meestal 
succesvol verloopt, maar daarvoor is wel het volgende van belang:  

1. De leerling heeft een duidelijk doel om zijn/haar studie op het vwo voort te zetten. Dat doel kan 
bijvoorbeeld zijn, dat een leerling een bepaalde universitaire opleiding ambieert. Ervaring leert 
dat uitstel van keuze door de middelbare schooltijd te verlengen in de regel geen succesvolle 
motivator is;   

2. De leerling heeft het advies van zijn ouders en docenten in zijn/haar beslissing meegenomen. 
3. De leerling heeft nagedacht over een plan B (HBO- of MBO-inschrijving). 
4. De leerling kiest een profiel op vwo dat aansluit bij het havo-profiel. 

M.a.w. gevolgde vakken die deels of geheel niet aansluiten op de nieuwe vakken op vwo vragen 
van de leerling extra inspanningen en van de ouders/verzorgers evt. inzet middels extra 
ondersteuning thuis of extern; 
 
Aandachtspunten:  
(1) Een havo-leerling moet een extra, 8e vak kiezen, om een volwaardig vwo- profiel te krijgen. 

Bij dit 8e vak is de achterstand in de regel goed weg te werken, m.n. ook omdat de leerling 
met de vakdocent maatwerk afspreekt over het in te halen werk.  

(2) De vwo-leerling moet verplicht een 2e moderne vreemde taal kiezen: Spaans of Duits. We 
adviseren daarom in leerjaar 3 havo het opnemen van een tweede moderne vreemde taal, 
als duidelijk is dat een leerling overweegt door te stromen naar vwo. Het vereist een zeer 
grote inspanning om een tweede moderne vreemde taal in te halen. 

(3) In een aantal situaties is ontheffing mogelijk voor de tweede moderne vreemde taal. Dit 
betreft echter uitzonderingen voor leerlingen met specifiek leergedrag. Meer informatie 
hierover kan de decaan vwo verstrekken. 

(4) Leerlingen die opstromen van havo naar vwo zijn (allemaal) vrijgesteld van het volgen van de 
vakken maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming. De tijd die hierdoor vrijkomt, 
kan besteed worden aan het inhalen van andere vakken en/of vakonderdelen. 
 

5. De leerling is gemotiveerd voor de extra inzet die nodig is voor een succesvolle overstap. 

Wat kunt u van ons verwachten om de overstap succesvol te maken?  

1. De vakdocent havo zal uw zoon/dochter persoonlijk advies geven.   
2. De mentor zal in het loopbaangesprek, maar ook op andere momenten, de vinger aan de 

pols houden wat betreft voortgang van de studie, ambitie en mogelijkheden.  
3. De decaan van havo zal met uw zoon/dochter in gesprek gaan over het waarom van deze 

stap en zal een plan B bespreken. Het advies is om de twee trajecten naast elkaar te laten 
lopen tot na de eindexamens, daarna kan dan een definitief besluit genomen worden door 
de leerling.  

4. De leerling die overstapt gaat met de vakdocent in gesprek over het 8e vak en bespreekt 
welke stof en SE’s ingehaald moeten worden in vwo-5.  
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Tijdpad 

November/december – leerlingen die willen opstromen naar vwo melden zich bij de decaan. De 
decaan inventariseert ook bij de mentoren. 

December - informatie profielen en aansluiting vwo.  

Januari – de decaan stelt samen met de leerling die wil opstromen het voorlopig vwo-profiel vast. 

1 februari – uiterlijke aanmeldingsdatum voor opstroom naar vwo-5.  

1 april – leerling kiest definitief het vwo-profiel met de decaan.  
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