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Overstap procedure van 5 havo naar 5 vwo schooljaar 2021-2022 
 
Sommige leerlingen die op het havo bovengemiddeld scoren, overwegen om na het behalen 
van het diploma over te stappen naar 5 vwo. Als je dat zou willen doen, besef dan wel dat je 
op het vwo een eindexamenvak meer hebt dan op het havo, want in het algemene deel is 
Duits of Frans ook verplicht.  
 
NB. De school kan een leerling ontheffing verlenen voor de tweede moderne vreemde taal op het atheneum. 
De ontheffing kan worden verleend:  
• aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een zintuiglijke beperking die effect 
heeft op taal,  
• aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries,  
• aan de "eenzijdige bèta" die het onderwijs in één van de natuurprofielen volgt en voor wie het volgen van 
onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding hindert. In plaats van de 
tweede moderne vreemde taal volgt de leerling een ander examenvak 
 
Als je op het havo geen extra vak gekozen hebt, betekent dat, dat je gedurende de vakantie 
in ieder geval één vak moet bijwerken (meestal is dat Duits of Frans). Het kan zelfs zijn dat er 
meer vakken moeten worden bijgewerkt, omdat de (profiel-)keuzevakken op het havo niet 
geheel overeenkomen met die op het vwo.  
 
Wil je straks een wetenschappelijke opleiding doen, dan zijn er eventueel ook andere 
mogelijkheden om daarnaar toe te werken (je decaan weet daar alles van). Als je met de 
gedachte speelt, toch een overstap te willen maken, is het goed om dit in je overweging mee 
te nemen: 
 
 • Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk vakken behoeft in te halen.  
• Je maakt geen kans wanneer je vakkenpakket niet aansluit bij een vwo profiel. Om dit 
mogelijk te maken, is het handig om in ieder geval een tweede moderne vreemde taal 
hebben en een extra vak (dit kun je ook combineren). Wanneer je op het havo Cultuur & 
Maatschappij gekozen hebt, is wiskunde eigenlijk een noodzaak, want wiskunde is op het 
vwo altijd een profielvak en dit bijwerken tot en met 4 vwo wordt een welhaast onmogelijke 
opgave.  
• Je bent bereid om direct na afloop van het eindexamen havo in de vakantie een 
bijspijkerprogramma te volgen.  
• Je moet in je examenjaar vóór de meivakantie door middel van een aanvraagformulier de 
toelating voor 5 vwo aanvragen. Met een havodiploma heb je een wettelijk recht op 
doorstroming naar 5 vwo. Bij aanmelding na de meivakantie kan de school een aanvraag 
weigeren, bijvoorbeeld als er geen plaats is. Het is daarom zeer gewenst dat je je ook tijdig 
aanmeldt voor een vervolgopleiding op het HBO (of MBO). Je kunt bij aanmelding na de 
meivakantie immers pas vlak voor de zomervakantie te horen krijgen dat er geen plaats is. 
Ga sowieso van tevoren goed bij jezelf na of je kansen om een vwo-diploma te behalen reëel 
zijn, en overleg altijd met de decaan. Het kan zijn dat je naast de leerstof ook een toets voor 
het schoolexamen moet inhalen. Daarnaast kun je eventueel ook enkele vrijstellingen voor 
reeds gemaakte PTA-onderdelen krijgen, dit in overleg met de schoolleiding. Als je wilt 
weten wat er bij verschillende vakken op je af komt, vraag dan de vakdocenten naar de 
gevolgen voor hun vak. 


