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Algemeen 

 
De beslissing over het toelaten van een leerling met een vtl-diploma tot 4-havo wordt 

genomen door een toelatingscommissie die door het bevoegd gezag wordt 
ingesteld. Deze commissie bestaat uit de decaan van havo, de coördinator van 
havo bovenbouw en de conrector van havo bovenbouw. Indien nodig wordt de 

zorgcoördinator aan de toelatingscommissie toegevoegd. De conrector is 

voorzitter van deze commissie. De commissie beslist bij meerderheid van 
stemmen. 

 

Van de beslissing wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de leerling en diens ouders, 
voogden of verzorgers. Wanneer de leerling niet wordt toegelaten vermeldt de commissie 
hierbij de gronden waarop deze beslissing is genomen. 

 
 

Uitgangspunten 
 

Voor een leerling die na het vtl-examen wil doorstromen naar de 4e klas van de havo 
moeten in ieder geval de volgende voorwaarden zijn vervuld: 

 
 
1. De leerling is gemotiveerd voor deze opleiding, en beschikt over de juiste 

capaciteiten en studiehouding. Van de leerling moet redelijkerwijs kunnen worden 
verwacht dat hij zonder vertraging de havo-opleiding met succes zal kunnen 
voltooien. Hiervoor worden zowel de intellectuele capaciteiten als de 
studiehouding, studievaardigheden en motivatie in ogenschouw genomen. 

2. Er moet aansluiting zijn tussen de sector (de vakken) waarin de leerling in 4-vtl 
examen heeft afgelegd en het profiel (de vakken) in 4-havo. In een aantal gevallen 
zullen de aansluitingsproblemen dermate groot zijn dat doorstroming niet mogelijk is. 

3. De instroom in 4-havo vindt plaats in het schooljaar dat direct volgt op het schooljaar 
waarin de leerling het vtl-diploma behaalt. 

 

Procedure 
 

1. De leerling meldt zich voor 1 april van het vtl-examenjaar schriftelijk aan middels het 
daarvoor bestemde aanmeldingsformulier bij de toelatingscommissie.  

2. De leerling motiveert zijn aanmelding schriftelijk. 
3. De coördinator van havo-4 verzamelt de adviezen van de vakdocenten van 4-vtl bij de 

coördinator van dat leerjaar, dan wel van de andere school; hierbij gaat het zowel om 
capaciteiten als studiehouding/studievaardigheden 

4. De coördinator inventariseert de mogelijkheden en knelpunten van de aansluiting op 
het gebied van de vakken in overleg met de decaan 

5. Indien nodig voert de toelatingscommissie een gesprek met de leerling en zijn ouders 
over de bevindingen 

6. Na afsluiting van het schoolexamen neemt de commissie op basis van alle beschikbare 
gegevens een voorlopige beslissing. Deze kan zijn: 

7. De toelating van de leerling hangt alleen nog af van het examenresultaat. 
8. De leerling wordt niet toegelaten 

9. Na het bekend worden van de examenuitslag neemt de toelatingscommissie voor de 
leerlingen uit de eerste groep de definitieve beslissing. 
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Criteria 
 

De commissie beslist aan de hand van de volgende criteria: 

- de leerling moet zich bijtijds aanmelden voor doorstroming (vóór 1 april). 
- het vakkenpakket van het vtl-examen sluit aan op een havo-profiel. Hierbij wordt ook het 

te kiezen vrije deel en de vakken in het gemeenschappelijk deel betrokken. Zie verder bij 
vakkenpakket/profiel. 

- de leerling heeft bij het tl-examen gemiddeld voor alle relevante vakken zowel voor het 
schoolexamen als voor het centraal examen tenminste 6,8 behaald, terwijl alle eindcijfers 
6 zijn of hoger. Relevante vakken zijn de vakken die ook voorkomen in het gekozen 
havo-pakket, dus Nederlands, Engels, de profielvakken en de examenvakken in de vrije 
ruimte. 

- de bovengenoemde adviezen van de leraren dan wel van de andere school zijn 
overwegend positief 
 

 Vakkenpakket/profiel 

- Het vakkenpakket van de leerling zal moet aansluiten op een in 4-havo aangeboden 
profiel. Onder profiel wordt ook verstaan het gemeenschappelijke deel en het te 
kiezen vrije deel. 

- Hierbij geldt hetgeen in onderstaande tabel staat aangegeven: 
 

C&M geschiedenis gevolgd t/m klas 3 en examen afgelegd in Frans of Duits en 
aardrijkskunde of wiskunde 

E&M geschiedenis gevolgd t/m klas 3 en examen afgelegd in wiskunde 

N&G examen afgelegd in wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde of 
aardrijkskunde 

N&T examen afgelegd in wiskunde, natuurkunde en scheikunde  

 
 

- De wiskundeprogramma’s van havo en die van vtl sluiten inhoudelijk niet goed op 
elkaar aan; er zal een inhaalprogramma gevolgd moeten worden voor wiskunde-A of -
B.  
 

 Inhaalprogramma wiskunde-A of –B 
 

- Het inhalen zal gebeuren tussen het centraal examen en het begin van het 
daaropvolgende schooljaar. De leerling dient het inhaalwerk met goed gevolg af te 
sluiten door middel van het maken van een instaptoets uiterlijk halve peildatum 1. 
Wanneer het inhaalwerk niet met goed gevolg afgesloten wordt, kan de situatie ontstaan 
dat de leerling verplicht wordt extra ondersteuning voor het vak wiskunde te volgen.  
 

 Bijzondere gevallen 
 

- In bijzondere gevallen kan de commissie afwijken van de hier genoemde criteria en 
procedure. 

 
 


