
Recht op toelating van leerjaar 4 vmbo-t naar leerjaar 4 havo voor 

leerlingen die al op Revius Wijk zitten 
 

 

Leerlingen met diploma vmbo-t, inclusief een extra vak: 

In juni 2020 is bij wet het doorstroomrecht voor leerlingen van vmbo-t naar havo geregeld. 

Leerlingen die een vmbo-t diploma hebben behaald met een extra vak op hun cijferlijst hebben 

automatisch recht op plaatsing in het 4e leerjaar havo.  

 

In het proces van toelating moet men wel rekening houden met het volgende: 

1.  de leerling geeft in een toelatingsgesprek, waarbij het lob-dossier betrokken wordt, blijk 

van voldoende motivatie en een realistische verwachtingen t.a.v. de vereiste inzet voor het 

havo-onderwijs en zijn/haar mogelijkheden binnen het havo, rekening houdend met o.a. de 

kernvakkenregel; 

 

2.  de leerling heeft een vakkenpakket dat aansluit bij het gekozen havo-profiel en is zo nodig 

bereid om zelfstandig een inhaalprogramma te volgen voor het gekozen havo-profiel. 

Richtlijnen hierbij zijn:  

-  om de keuzevakken Fa, Du, na of wi te kiezen op havo is het verplicht om  

  deze vakken in het vmbo-t pakket te hebben gevolgd.  

- om de keuzevakken ec  en/of bi te kiezen op havo is het aanbevolen om deze in het 

pakket van vmbo-t gevolgd te hebben. Een leerling moet deze vakken in ieder 

geval minimaal één leerjaar gevolgd hebben in het 2e of 3e leerjaar.  

-  de keuze voor het vak sk en/of wiskunde-B is alleen mogelijk na het volgen van een 

 inhaalprogramma en het afleggen van een toelatingstoets.  

 

Leerlingen met een diploma vmbo-t zonder extra vak: 

Ook leerlingen die hun diploma vmbo-t hebben behaald zonder een extra vak kunnen worden 

toegelaten tot 4 havo. Naast hetgeen hierboven staat vermeld, moeten zij ook voldoen aan de 

volgende voorwaarden:  

1. de afleverende vmbo-t school of -afdeling heeft een positief advies gegeven over 

voortzetting van de onderwijsloopbaan op het havo. Bij dit advies wordt rekening gehouden 

met de resultaten van de leerling voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

(kernvakkenregel);  

 

2. de leerling heeft het vmbo-t diploma behaald met een eindlijst van gemiddeld 6.8 

(afgerond op één decimaal) of hoger. Dit gemiddelde wordt berekend aan de hand van alle 

op één decimaal afgeronde cijfers behaald bij het Schoolexamen en het Centraal Examen. 

Hierbij wordt ook het op één decimaal afgeronde resultaat voor maatschappijleer 

meegenomen.   

 

 



 

Indien het oordeel van de toelatingscommissie afwijkt van het advies van de afleverende  

vmbo-t school of -afdeling vindt overleg plaats. Toelating is altijd onder voorbehoud van 

organisatorische mogelijkheden (o.a. groepsgrootte). De vmbo-t decaan zal leerlingen die willen 

doorstromen naar het 4e leerjaar havo, ook altijd stimuleren om zich te oriënteren op een MBO-

opleiding als mogelijke tweede keuze. 

 

 

Mogelijkheid tot heroverweging voor interne overstappers:  

Leerlingen in het 4e leerjaar vmbo-t van Revius-Wijk zonder een extra vak, die zich hebben 

aangemeld voor havo-4 krijgen na afloop van de 2e schoolperiode in februari/maart een advies 

van het docententeam met betrekking tot de toelating tot havo-4 van Revius-Wijk.  

 

In de volgende gevallen kunnen ouders, na afloop van de uitslag van het CE, een heroverweging 

aanvragen over het besluit tot toelating tot havo-4: 

  

- Bij een negatief advies van het docententeam en een behaald gemiddelde op de eindlijst  

(SE + CE samen zonder resultaat rekentoets) van 6,8 of hoger. 

- Bij een positief advies van het docententeam en een behaald gemiddelde op de eindlijst  

(SE + CE samen zonder resultaat rekentoets) van 6,6 tot 6,8 gemiddeld;   

 

De leerling zal dan besproken worden door de toelatingscommissie, die uiteindelijk een definitief 

bindend besluit neemt over toelating tot havo-4. Leerlingen met een (in eerste instantie) negatief 

advies dienen zich ook altijd aan te melden (voor 1 april) bij een vervolgopleiding op het MBO. 

 


