
Overstap naar vwo 5 na het havo diploma 

Ieder jaar zijn er leerlingen die met hun havo-diploma door willen naar het vwo. Een havo-leerling die 

uiteindelijk naar de universiteit wil, kan doorstromen naar vwo 5. Er is ook een mogelijkheid dat je op 

het hbo eerst alle studiepunten van het eerste jaar haalt en daarna doorgaat naar de universiteit, 

maar veel opleidingen vragen dan alsnog een vwo-certificaat voor bepaalde vakken. Deze 

deelcertificaten kan je bijvoorbeeld bij het volwassenonderwijs (VAVO) halen. Als je de overstap 

maakt naar het vwo en een diploma haalt, is een directe aansluiting op de universiteit mogelijk omdat 

alle vakken zijn afgesloten op vwo-niveau. 

 

Motivatie 

De overstap naar vwo is geen gemakkelijke overstap. Het is een keuze die goed doordacht moet zijn. 

Niveau en tempo worden vaak onderschat, want de overstap vereist wel degelijk een andere 

studiehouding dan op de havo. Het komt ook voor dat er gekozen wordt voor een overstap om een 

studiekeuze uit te stellen, in de praktijk blijkt dat dit vaak niet resulteert in een diploma.  

 

Procedure in havo 5 

Bij de wens om door te stromen moet er gelet worden op de volgende zaken m.b.t. de profielkeuze: 

- een tweede moderne vreemde taal is verplicht (Duits of Frans) in het   

        gemeenschappelijke deel 

- wiskunde is verplicht op het vwo 

- het vakkenpakket moet aansluiten op een van de profielen. Je neemt hetzelfde profiel 

mee naar het vwo en waarschijnlijk moet er een vak worden ingehaald in de  

zomervakantie. Dit betreft dan het achtste vak, wat je op de havo nog niet gevolgd 

hebt.  

 

Als je zeker weet dat je wilt doorstromen naar vwo 5, maak deze keuze dan uiterlijk 1 april 2023 

bekend bij de conrector en de decaan.  

Er volgt dan een aantal stappen. 

1. Je levert een motivatiebrief in bij de decaan, aangevuld met je cijferlijst (uiterlijk 2 weken na 

bekendmaking van jouw keuze bij de decaan). 

2. Docenten vullen een beoordelingslijst in over jouw studiehouding, inzicht, enz. en er wordt 

gevraagd hoe de docent de kans tot slagen op het vwo inschat. 

3. Na de examens vindt een gesprek plaats tussen jou, de conrector vwo en de decaan.  

Er wordt dan gekeken naar  

- eindcijfers die je behaald hebt  

- motivatie 

- beoordeling door de docenten.  

- Profiel- en vakkeuze en de daaraan gekoppelde acties die nodig zijn.  

4. Na de examenuitslag krijg je bericht over de toelating of zal er een aanvullend gesprek zijn. 

5. Naast de procedure van toelating tot het vwo, is het ook nodig dat je kijkt naar een plan B. 

Voor veel leerlingen is dit een HBO-opleiding. Een inschrijving bij een opleiding is een 

vereiste, je kunt je altijd nog uitschrijven als je werkelijk kunt starten bij het vwo.  

 

Gevolgen in vwo 5 

Voor de leerlingen die doorstromen naar vwo 5 geldt dat zij: 

- het in te halen vak naar tevredenheid van de docent hebben bijgewerkt in de tijd die 

daarvoor staat  

      -      vrijstelling krijgen voor CKV (1 uur per week)  

      -      ANW wordt verplicht gevolgd, dit is voor alle vwo 5 -leerlingen een nieuw vak. 

      -     het combinatiecijfer in vwo 6 komt hiermee op twee onderdelen: cijfer ANW en cijfer  

PWS. Het cijfer Mijl en CKV uit H4 telt hier niet. 

 


