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Inleiding
Als HAVO leerling heb je misschien nagedacht over het behalen van een VWO diploma, maar weet je 

niet goed waar of hoe je dat traject moet beginnen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om je te begeleiden 

bij het proces van de overgang van HAVO naar VWO. 

Wolfert Tweetalig heeft een tweejarige HAVO/VWO brugklas waarin de leerling ontdekt of de 

HAVO-route of VWO-route het beste bij hem of haar past. Daarnaast is het mogelijk om in een 

later leerjaar of na het behalen van het HAVO diploma in te stromen op het VWO op de middelbare 

school. Het is ook mogelijk om na het behalen van een HBO propedeuse direct te starten aan de 

universiteit. Omdat zoveel routes uiteindelijk leiden tot een VWO diploma en/of de universiteit, is het 

belangrijk om te ontdekken welke route het beste bij je past. 

Alle mogelijke routes op een rij:

• Na afronden van THV1 instromen in TV2

• Na afronden van THV2 instromen in TV3

• Na afronden van TH3 instromen in TV41

• Na afronden van TH5 instromen in TV5

• Na afronden van HBO propedeuse instromen op de universiteit

Het doel van deze richtlijnen is om de onderbouw leerling te begeleiden in het vinden van de beste 

route. 

1  Deze route is tot schooljaar 2022-2023 mogelijk. Leerlingen krijgen dan een programma op maat. 
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VWO-traject
Het proces van de overgang van HAVO naar VWO bestaat uit vier fasen.

In Fase 1 neemt de THV2 of TH3 leerling vóór de eerste leerlingbespreking het initiatief om tijdens 

een coachgesprek de overstap naar VWO te bespreken.

Fase 1
In THV1 wordt Fase 1 geïnitieerd door vakdocenten en/of coaches (in plaats van de leerling zelf). 

Tijdens de eerste leerlingbesprekingen kunnen de vakdocenten en coaches THV1 leerlingen 

voordragen voor het VWO-traject op basis van bijvoorbeeld cijfers en/of Progress Marker feedback.

Fase 2
In Fase 2 toont de leerling aan tot de Kerstvakantie te voldoen aan de toelatingseisen voor het VWO-

traject: 

• BL-gemiddelde minimaal 7,0

• Kernvakken (wiskunde, Engels, Nederlands) minimaal 6,5

• Alle andere vakken minimaal 6,0

• Geen INH of 1,0 in Magister

• Meerderheid van Progress Marker feedback is positief (+)

Fase 3
In Fase 3 start het VWO-traject vanaf januari tot en met de laatste toetsweek. De leerling maakt voor 

elk vak, inclusief het begeleidingsles curriculum, projecten en toetsen op vwo-niveau. Als een leerling 

start aan Fase 3 van het VWO-traject, kan deze slechts in overleg met ouders en coaches vroegtijdig 

worden stopgezet. Deze fase eindigt na Toetsweek 3.

Fase 4
In Fase 4 wordt tijdens de laatste leerlingbesprekingen vastgesteld welke leerlingen het VWO-traject 

hebben afgerond. Leerlingen die de toetsing op vwo-niveau met een voldoende hebben afgerond 

en voldoen aan de reguliere doorstroom richtlijnen zullen doorstromen naar het VWO. De coaches 

zullen de betreffende leerlingen op de hoogte brengen. 
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