Procedure overstap van havo5 naar vwo 5 Het Hogeland College Warffum voor leerlingen
die op HHC in havo 5 zitten
1. In havo 3 wordt in de voorlichting reeds gewezen over de mogelijkheid om na het behalen van
het havodiploma over te stappen naar vwo 5. Indien de wens dan al leeft, kan bij het kiezen van
de vakken (wiskunde) en een extra vak (moderne vreemde taal) hier al rekening mee worden
gehouden. Let op: het is niet altijd mogelijk het extra vak in te roosteren. Examen doen in dit
extra vak is geen voorwaarde om te kunnen doorstromen. Wel raden wij sterk aan, dit extra vak
in havo 4 en 5 aandacht te blijven geven. Een maatwerktraject zal in overleg worden
afgesproken. Tijdens het profielkeuzeproject komt dit alles expliciet aan de orde.
2. In havo 4 komt de optie in het LOB-programma wederom ter sprake.
3. In havo 5, bij de loopbaancheck 1.0 (eind november), geven leerlingen die (nog steeds) willen
overstappen naar het vwo op onze school dit aan bij de decaan havo. De decaan havo geeft de
namen door aan de decaan vwo.
4. Alle leerlingen die willen overstappen worden uitgenodigd door de decaan vwo om de procedure
toe te lichten.
5. De leerling geeft zich hierna officieel op voor de overstap. Ook ouder(s) /verzorger(s) stemmen in
met deze voorgenomen stap en de voorwaarden (brief naar huis; handtekening terug; eventueel
een gesprek).
6. De overstapregels die HHC hanteert voor de overstap van havo5 naar vwo 5 zijn als volgt:
6.1. We hanteren een cijfernorm:
6.1.1. SE: een gemiddelde over alle vakken die op het vwo zullen worden gevolgdi van 6,5
(SE-gemiddelde over H4-H5)
6.1.1.1.
Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde: alle 6,0 of hoger
6.1.1.2.
Rekenen moet behaald zijnii
6.1.1.3.
Profielvakken: maximaal éénmaal eindcijfer 5,0 en niet lager
6.1.2. Na het CE: een gemiddelde van alle eindcijfers (SE + CE) van een 6,8
6.2. We verzamelen adviezen van de docenteniii:
6.2.1. Over alle vakken tezamen mogen niet meer dan twee negatieve adviezen zijn gegeven;
6.2.2. Kernvakken: er moeten zeker twee positieve adviezen zijn gegeven;
6.2.3. Profielvakken: er moeten minimaal twee positieve adviezen zijn gegeven.
6.3. Er is een keuzenorm voor profiel en vakken op vwo:
Je moet een vakkenpakket kiezen zoals dat op HHC Warffum op vwo mogelijk is. Zie
hiervoor de profielkeuzeformulieren. Je vult dit formulier in met de decaan.
6.3.1. Je moet een inhaalprogramma doorlopen voor het extra te kiezen vak op vwo indien
nodigiv
6.4. We hanteren een gedragsnorm:
De studiehouding moet voldoende / goed zijn.
De coördinator havo en mentor havo 5 bepalen dit samen op basis van de gegevens over
een langere periode (havo 4 en 5). Zij kijken naar presentie, verzuim, eventueel andere
bijzonderheden. Zij bespreken hun oordeel met de leerling (en indien wenselijk zijn /haar
ouder(s)/verzorger(s), zeker in het geval van een negatief advies).
6.5. Indien aan alle overstapnormen is voldaan zoals onder 6.1 t/m 6.4 gesteld, kan de leerling
worden toegelaten tot vwo 5. Dit is dus bekend na de uitslag van het CE.
7. Uiterlijk 15 maart kunnen leerlingen zich aanmelden voor de overstap naar vwo. Latere
aanmelding biedt geen garantie voor plaatsing.
8. Indien een leerling op basis van de overstapregels niet kan worden toegelaten, dan wordt dit
besluit in direct contact met de leerling en zijn / haar ouder(s)/ verzorger(s) door de decaan vwo

toegelicht. Dit besluit valt uiterlijk voor 1 mei of zo veel eerder als mogelijk. In bepaalde gevallen
zal de uitslag van het CE alsnog leiden tot niet toelaten (cijfernorm niet gehaald).
i

Je kiest het profiel / de vakken op vwo waarin je op havo (school)examen hebt gedaan.
Gezien de onzekere status van het vak rekenen op havo hanteren wij de volgende richtlijn: rekenen moet op
havo behaald, omdat het op vwo in de zakslaagregeling is opgenomen.
iii
Adviezen worden schriftelijk gegeven en kunnen positief, negatief of twijfelachtig zijn. Deze adviezen worden
onderbouwd. Docenten schatten de succeskans van de leerling op het vwo in op basis van capaciteiten en de
studiehouding. Ouders en leerlingen hebben inzage in deze adviezen (via de decaan vwo, die de adviezen
vraagt en verzamelt en op basis hiervan beoordeelt of de leerling kan worden toegelaten op vwo).
iv
Indien je een extra vak op havo hebt gevolgd dat je nodig hebt op vwo (denk aan de extra moderne vreemde
taal, aan wiskunde A of B), dan is dit niet nodig.
Voor leerlingen met dyslexie is vrijstelling voor de extra moderne vreemde taal mogelijk.
Het inhaalprogramma wordt doorlopen in de periode na uitslag van het CE havo tot je start in vwo 5 en loopt
door in vwo5. De coördinator vwo is eigenaar van dit programma. De school biedt wel begeleiding, maar kan
geen garantie bieden voor het resultaat. Het gekozen extra vak kan niet meer worden ingeruild voor een ander
vak in vwo5.
ii

