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Leerjaar THAVO/VWO-1 

 
● In THAVO/VWO-1 tellen alle vakken (inclusief GUTS) gelijkwaardig mee en is het niet-

afgeronde gemiddelde van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde 
gemiddelde cijfers van alle vakken. 

● Deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar behoren te zijn afgerond. 

● Leerlingen die opstromen uit THAVO/VWO-1 naar TVWO-2 kunnen niet doubleren in 
TVWO-2, maar zullen afhankelijk van hun cijfers en ter beoordeling van de 
docentenvergadering bevorderd worden naar THAVO-3 of moeten doubleren in THAVO-
2. 

 

 
Naar THAVO-2 

 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is 
+ er maximaal eenmaal het cijfer tussen > 4,5 en  < 5,5 voorkomt, echter niet 

voor de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 
 
N.B. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een dwingend advies ander onderwijs. 
 
Bespreken: in alle overige gevallen  
 

 

Naar TVWO-2 

Bespreken als: het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers 7,8 of hoger is 
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Leerjaar THAVO-2 
 
● In THAVO-2 tellen alle vakken (inclusief GUTS) gelijkwaardig mee en is het niet-

afgeronde gemiddelde van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde 
gemiddelde cijfers van alle vakken. 

● Deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar behoren te zijn afgerond. 

 
 

Naar THAVO-3 

 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle  3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is 
+ er maximaal eenmaal het cijfer tussen > 4,5 en  < 5,5 voorkomt, maar niet in 

de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 
 
 
NB. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een bindend advies ander onderwijs. 
 
 
Bespreken:  in alle overige gevallen 
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Leerjaar THAVO-3   
 
 

● In THAVO-3 tellen alle vakken (inclusief GUTS) gelijkwaardig mee en is het niet-
afgeronde gemiddelde van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde 
gemiddelde cijfers van alle vakken. 

● Deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar behoren te zijn afgerond.  

 
 

Naar THAVO-4   
 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is, 
+ er maximaal twee cijfers tussen ≥ 4,5  en ≤  5,5 voorkomen, waarvan 

maximaal 1 voor de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 
 
 
NB. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een bindend advies ander onderwijs. 
 
Bespreken:  in alle overige gevallen 
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Leerjaar THAVO-4  
 

● In THAVO-4 tellen alle vakken, met uitzondering van IB-English, gelijkwaardig mee en 
is het niet-afgeronde gemiddelde van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-
afgeronde gemiddelde cijfers van alle vakken. 

● Deelname aan maatschappelijke stage, schoolwerkweken, uitwisselingen, 
buitenroosteractiviteiten en schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar 
behoren te zijn afgerond.  

● Handelingsdelen in THAVO-4 dienen “naar behoren” te zijn beoordeeld. 
● Eenmaal deelname aan de rekentoets is verplicht 

 
 

Naar THAVO-5   
 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is, 
+ er maximaal een cijfer tussen ≥ 4,0  en ≤  4,4 voorkomen, maar niet voor  de 

vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 
+ er maximaal een cijfer tussen ≥ 4,5  en ≤  5,5 voorkomt 

 
 of 

 
het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is, 

+ er maximaal twee cijfers tussen ≥ 4,5  en ≤  5,5 voorkomen, waarvan   
maximaal 1 voor de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 

 
 
NB. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een bindend advies ander onderwijs. 
 
 
Bespreken:  in alle overige gevallen 

 
 

Zomerschool: 
Na bespreking kan een leerling deelname aan de zomerschool worden geadviseerd. Bij 
deelname is het aantal verplicht te volgen vakken minimaal 1 en maximaal 2. De vakken 
worden afgesloten met een eindtoets. Indien de resultaten van de eindtoetsen voldoende zijn 
dan zal de leerling als nog worden bevorderd naar THAVO-5.  
Niet deelnemen aan de zomerschool of de eindtoetsen met een of meer onvoldoende cijfers 
afsluiten betekent afwijzen voor het eindexamenjaar 
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Leerjaar TVWO-1 

 
● In TVWO-1 tellen alle vakken (inclusief GUTS) gelijkwaardig mee en is het niet-

afgeronde gemiddelde van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde 
gemiddelde cijfers van alle vakken. 

● Deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar behoren te zijn afgerond. 

 

Naar TVWO-2 

 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle  3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is 
+ er maximaal eenmaal het cijfer tussen > 4,5 en  < 5,5 voorkomt, echter niet in 

de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 
 
 
N.B. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een dwingend advies ander onderwijs. 
 
 
Bespreken: in alle overige gevallen  
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Leerjaar TVWO-2  
 

● In TVWO-2 tellen alle vakken (inclusief GUTS) gelijkwaardig mee en is het niet-
afgeronde gemiddelde van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde 
gemiddelde cijfers van alle vakken. 

● Deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar behoren te zijn afgerond 

● Leerlingen die zijn opgestroomd uit THAVO/VWO-1 naar TVWO-2 kunnen niet doubleren 
in TVWO-2, maar zullen afhankelijk van hun cijfers en ter beoordeling van de 
docentenvergadering bevorderd worden naar THAVO-3 of moeten doubleren in THAVO-
2. 
 

Naar TVWO-3 

 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle  3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is 
+ er maximaal eenmaal het cijfer tussen > 4,5 en  < 5,5 voorkomt, maar niet in 

de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde  
 
 

NB. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
in de bespreekzone afgewezen en is er sprake van een bindend advies ander onderwijs. 
 
 
Bespreken:  in alle overige gevallen 
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Leerjaar TVWO-3 

 
 

● In TVWO-3 tellen alle vakken (inclusief GUTS) gelijkwaardig mee en is het niet-
afgeronde gemiddelde van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde 
gemiddelde cijfers van alle vakken. 

● Deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar behoren te zijn afgerond.  
 

Naar TVWO-4   
 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is, 
+ er maximaal twee cijfers tussen ≥ 4,5  en ≤  5,5 voorkomen, waarvan 

maximaal 1 voor de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 
 
 
NB. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een bindend advies ander onderwijs. 
 
Bespreken:  in alle overige gevallen 
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Leerjaar TVWO-4  
 

 
● In TVWO-4 tellen alle vakken gelijkwaardig mee en is het niet-afgeronde gemiddelde 

van het 3e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde gemiddelde cijfers van alle 
vakken. 

● Deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar behoren te zijn afgerond.  

● Handelingsdelen in TVWO-4 dienen “naar behoren” te zijn beoordeeld. 
 
 

Naar TVWO-5   
 
Bevorderen als: 

het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is, 
+ er maximaal een cijfer tussen ≥ 4,0  en ≤  4,4 voorkomen, maar niet voor  de 

vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 
+ er maximaal een cijfer tussen ≥ 4,5  en ≤  5,5 voorkomt 

 
 of 

 
het gemiddelde van alle 3e rapportcijfers een 7,0 of hoger is, 

+ er maximaal twee cijfers tussen ≥ 4,5  en ≤  5,5 voorkomen, waarvan   
maximaal 1 voor de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde 

 
 
NB. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een bindend advies ander onderwijs. 
 
 
Bespreken:  in alle overige gevallen 
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Leerjaar TVWO-5  
 

● In TVWO-5 zijn alle vakken kernvakken behalve Physical Education, Cultural, Artistic 
Awareness en IB English. 

● Handelingsdelen in TVWO-5 dienen “naar behoren” te zijn beoordeeld 
● Deelname aan maatschappelijke stage, schoolwerkweken, uitwisselingen, 

buitenroosteractiviteiten en schoolexcursies is verplicht. Deze deelname dient naar 
behoren te zijn afgerond.  

● Eenmaal deelname aan de rekentoets is verplicht 
 
 

Naar TVWO-6 

 
Bevorderen als: 

A alle eindcijfers 6 of hoger zijn 
of 

B er 1x 5 is 
- en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn 
- en het gemiddelde van de 3e rapportcijfers van de kernvakken 6,0 of hoger is 

of 
C er 2x 5 is, waarvan maximaal 1x 5 voor Engels of Nederlands of Wiskunde,  
- en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn 
- en het gemiddelde van de 3e rapportcijfers van de kernvakken 6,0 of hoger is 

of 
D er 1x 4 is, echter in de vakken Engels of Nederlands of Wiskunde is het cijfer 4 niet 
toegestaan  
- en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn 
- en het gemiddelde van de 3e rapportcijfers van de kernvakken 6,0 of hoger is 

of 
E er 1x 5 en 1x 4 is, echter in de vakken Engels of Nederlands of Wiskunde is het cijfer 
4 niet toegestaan 
- en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn 
- en het gemiddelde van de 3e rapportcijfers van de kernvakken 6,0 of hoger is 

 
 
NB. Indien een leerling in het voorgaande schooljaar heeft gedoubleerd wordt deze leerling 
als bespreekgeval afgewezen en is er sprake van een bindend advies ander onderwijs. 
 
Bespreken als: 
 

- indien deelname aan schoolwerkweken, uitwisselingen, buitenroosteractiviteiten en 
schoolexcursies niet naar behoren is afgerond of de handelingsdelen zijn “niet naar 
behoren” beoordeeld en er wordt wel voldaan aan de overige 
bevorderingsvoorwaarden 
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of 

- indien bij B, C, D of E het gemiddelde van de 3e rapportcijfers van de kernvakken in 
bovengenoemde gevallen 5,8 of 5,9  is en aan de overige voorwaarden bij B, C, D of 
E is voldaan.  

of 
- indien er 3x 5 is, waarvan maximaal 1x 5 voor Engels of Nederlands of Wiskunde  
- en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn  
- en het gemiddelde van de 3e rapportcijfers van de kernvakken 6,0 of hoger is  

of 
- indien er 1x 4 is voor Engels of Nederlands of Wiskunde  
- en de overige eindcijfers 6 of hoger zijn  
- en het gemiddelde van de 3e rapportcijfers van de kernvakken 6,0 of hoger is 

 
 
Zomerschool: 
Na bespreking kan een leerling deelname aan de zomerschool worden geadviseerd. Bij 
deelname is het aantal verplicht te volgen vakken minimaal 1 en maximaal 2. De vakken 
worden afgesloten met een eindtoets. Indien de resultaten van de eindtoetsen voldoende zijn 
dan zal de leerling alsnog worden bevorderd naar (T)VWO-6.  
Niet deelnemen aan de zomerschool of de eindtoetsen met een of meer onvoldoende cijfers 
afsluiten betekent afwijzen voor het eindexamenjaar 
 
 
Afwijzen: 

- alle overige gevallen 
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Door- en instroomnormen HAVO-4  

 

Inleiding 

● De leerling heeft een mavo/vmbo-tl diploma behaald 
● De leerling heeft een 6,8 gemiddeld voor zijn eindexamenvakken (SE+CE) 
● De CE-cijfers voor Nederlands – Engels – Wiskunde zijn 7,0 of hoger 
● Voor toelating in de profielen EM/NG/NT is Wiskunde op mavoniveau een vereiste 
● Voor toelating tot het profiel CM is Duits of Frans of Spaans op mavoniveau een vereiste 
 

Planning 

● Aanmelding potentiële HAVO-kandidaten  voor 16 november 
● Voor 14 december vinden er toelatingsgesprekken plaats met potentiële leerlingen en 

ouder(s) 
● Motivatiebrief n.a.v. de toelatingsgesprekken voor 1 februari 
● Schriftelijk positief advies van de aanleverende school voor 1 maart 
● Na de examenuitslag staat vast of de leerling op basis van het voorgaande wordt 

toegelaten 
● Na instroom wordt de leerling overeenkomstig overige (ex H3/H4) leerlingen aan de 

overgangsnormen getoetst om te bepalen of doorstroom naar havo 5 / doubleren in havo 
4 / uitstroom gewenst is. 

 
Om teleurstellingen te voorkomen moeten zij zich ook inschrijven op een MBO-school vóór 1 
maart. 
 
Voorlopige toelating: 
Eind april krijgt de leerling een voorlopig positief of negatief advies van de 
toelatingscommissie op basis van de schoolexamencijfers. 
 
Definitieve toelating: na de examenuitslag 
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Door- en instroomnormen (T)VWO-5 

 

Inleiding 

Per 1 augustus 2007 is de 2e fase vernieuwd. 
Deze vernieuwing maakt het voor de leerlingen van (T)HAVO-5 relatief moeilijker om na het 
behalen van een (T)Havodiploma door te stromen naar (T)VWO-5. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat op het (T)VWO een Tweede Moderne Vreemde Taal (MVT) verplicht wordt 
gesteld terwijl deze Tweede MVT op de (T)HAVO slechts in het profiel C&M verplicht is. 
Daarnaast is Wiskunde in het profiel C&M op de (T)HAVO geen verplichting terwijl dit in het 
(T)VWO wel verplicht is.  
Een en ander zou kunnen betekenen dat een leerling die het (T)Havodiploma haalt 
geconfronteerd wordt met één of meerdere vakken die voor het laatst zijn gevolgd in de 
derde klas van de (T)HAVO, waardoor er sprake is van (te) grote achterstand. 
 

Doorstroom (T)HAVO-5 naar (T)VWO-5 

De leerling moet voldoen aan de volgende eisen: 
Norm 1: leerling is in bezit van een (T)Havodiploma. 
Norm 2:  In (T)HAVO is Wiskunde een vak op de eindlijst 
Norm 3: De cijfers op het CE van (T)HAVO zijn gemiddeld 7,0 of hoger.  
Norm 4: Eindcijfers voor Nederlands en Engels en Wiskunde zijn elk 7,0 of hoger. 
Norm 5: In de (T)HAVO moet tenminste naast Engels een andere MVT gekozen zijn. 
Norm 6: De profielkeuze moet aansluiten op de profielkeuze vanuit de (T)HAVO en 

moet mogelijk zijn op het (T)VWO. 
 

Planning: 
1. De leerlingen moeten vóór 1 maart een motivatiebrief schrijven en inleveren bij de 

teamleider bovenbouw (T)VWO. 
2. De leerlingen moeten vóór 1 maart een profielkeuze gemaakt hebben en ingeleverd 

bij de teamleider bovenbouw (T)VWO. 
3. In maart/april vinden er toelatingsgesprekken plaats met potentiële leerlingen  
4. Na de examenuitslag staat vast of de leerling op basis van het voorgaande wordt 

toegelaten 
Om teleurstellingen te voorkomen moeten zij zich ook inschrijven op een Hbo-school vóór 1 
maart. 
 
Definitieve toelating:  eind juni na de examenuitslag 
 
Planning voor instroom vanuit ander (T)HAVO-school: 
Hiervoor gelden dezelfde 6 normen als hiervoor beschreven. Daarnaast geldt: 
De nieuwe leerling moet na een (eerste) oriënterend gesprek een motivatiebrief schrijven 
aan de toelatingscommissie. De nieuwe leerling moet een profielkeuze gemaakt hebben. 
 
Na de examenuitslag geeft de toelatingscommissie een positief of negatief advies aan de 
leerling.  NB. Na 28 juni worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. 


