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Doorstroming 5 havo – 5 vwo  
 
Talentvolle havoleerlingen krijgen de mogelijkheid om, na het behalen van het havo-diploma, 
op het Zaanlands Lyceum door te stromen naar het vwo. Doorstromen van 5 havo naar 5 
vwo is mogelijk voor leerlingen met een EM-, NGn- en NGNT- profiel. Voor een C&M-leerling 
is dit alleen mogelijk mits hij het vak wiskunde in zijn vrije ruimte heeft gevolgd  
 
Indien een leerling met een havo-diploma wil doorstromen naar 5 vwo, geldt het volgende:  
 
1. In het gemeenschappelijk deel op het vwo moet een leerling naast Engels een tweede 

moderne vreemde taal, Frans of Duits, kiezen. Op het havo is dit niet zo. Een havo-
leerling zal in 5 havo een doorstroomprogramma met een daaraan verbonden toets  
moeten volgen om in 5 vwo de lessen van Frans of Duits te kunnen volgen. Het vak dat in 
het vrije deel op de havo is gekozen, kan in veel gevallen op het vwo worden voortgezet. 

 Indien een leerling op de havo in het vrije deel al een moderne vreemde taal heeft 
gekozen, kan die taal op het vwo worden voortgezet. Die tweede moderne vreemde taal 
wordt in 5 vwo  opgenomen in het gemeenschappelijk deel. Voor een nieuw te kiezen vak 
(in het vrije deel) zal in 5 havo een doorstroomprogramma moeten worden gevolgd. Een 
havo-gediplomeerde wordt bij overstap naar het vwo vrijgesteld van maatschappijleer. 

2. Om in 5 havo een doorstroomprogramma te kunnen volgen ter voorbereiding van 
doorstroming naar 5 vwo moet de leerling op het eindrapport 4 havo gemiddeld een 7 of 
hoger hebben. Indien het gemiddelde lager is dan een 7, beslissen de afdelingsleiders 
havo en vwo na advies van de overgangsvergadering van 4 havo naar 5 havo.  

3. Na het behalen van het havo-diploma wordt de leerling definitief toegelaten tot 5 vwo bij 
een gemiddelde van een 7 of hoger van de cijfers op de eindcijferlijst 5 havo. Indien het 
gemiddelde lager is dan een 7, beslissen de afdelingsleiders havo en vwo na advies van 
de examenvergadering 5 havo en de docent die de leerling bij het doorstroomprogramma 
begeleid heeft.  

 
 

De volgende procedure wordt gehanteerd: 
 
1. De leerlingen in 4 havo worden in februari/maart voorgelicht over de 

doorstromingsmogelijkheden naar het vwo. De ouders krijgen een brief met daarin 
vermeld de procedure. 

2. Leerlingen die naar het vwo willen doorstromen, leveren een door de ouders 
ondertekende brief in uiterlijk eind april van het vierde leerjaar bij de afdelingsleider havo. 

3. De afdelingsleider havo wint inlichtingen in bij de docenten. 
4. Bij een gemiddelde van 7 of hoger op het eindrapport 4 havo, kan de leerling in 5 havo 

een doorstroomprogramma volgen ter voorbereiding van doorstroming naar 5 vwo. 
 Indien het gemiddelde lager is dan een 7, beslissen de afdelingsleiders havo en vwo op 

advies van de overgangsvergadering van 4 havo naar 5 havo.  
5. Na het behalen van het havodiploma wordt de leerling definitief toegelaten tot 5 vwo bij 

een gemiddelde van een 7 of hoger van de cijfers op de eindcijferlijst 5 havo. Indien het 
gemiddelde lager is dan een 7, beslissen de afdelingsleiders havo en vwo na advies van 
de examenvergadering 5 havo en de docent die de leerling bij het doorstroomprogramma 
begeleid heeft.  

6. In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet, beslist de rector. 
 


