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Doorstroming naar een andere deelschool 
 

Als prestaties daartoe aanleiding geven, kan de leerling met ingang van een nieuw schooljaar 
overstappen naar een andere deelschool. 

 
A. Doorstroming mavo 4 naar havo 4 

 
Een leerling met een mavo diploma is toelaatbaar tot havo 4 van Winkler Prins. 
 
Er zijn wel aandachtspunten: 
Het is goed mogelijk de overstap van mavo 4 naar havo 4 te maken, maar het is wel even wennen: 
veel vakken, veel werk, veel zelfstandig werken! Of een leerling het aankan hangt niet alleen van de 
cijfers af, maar zeker ook van een duurzame motivatie, inzicht en de inzet. Om deze reden vragen 
wij altijd advies van de afleverende mavoschool over de mogelijkheden van de leerling die zich 
aanmeldt.  
 
Toelatingsprocedure: 

Een leerling met een mavodiploma is toelaatbaar tot de havo. 

Er wordt: 
 

1. Een schriftelijk advies van de mavo-afdeling gevraagd. Zie voor inhoud van dit advies ad 1. 
2. De leerling die vanuit de mavo doorstroomt, doet mee aan aansluitingslessen voor de 

kernvakken. Deze lessen worden gegeven in de maand juni (na tijdvak 1) 
3. Voor de leerling die wil worden toegelaten moet een bij de havo-afdeling passend 

vakkenpakket kunnen worden gemaakt. Zie aanvullende aspecten vakkenpakket hieronder, 
ad 2. 
 

Ad 1: In de onderbouwing van het bij punt 1 vereiste advies, komen de volgende aspecten aan de 
orde: 

 
 Een weergave van de studie-attitude; 
 Een verklaring van de cijfers; 
 De mate waarin de leerling zelfstandigheid in het leerproces laat zien; 
 Beoordeling van de risico’s van de leerling in het kernvakkengebied; 
 Gegevens over opvallend verzuim; 
 Een aanvullende test voor het vak wiskunde-B kan onderdeel zijn van het advies van de 

mavo-afdeling. 
 
Ad 2: Aanvullende aspecten vakkenpakket: 
 
     Het vakkenpakket dient te bestaan uit zoveel mogelijk vakken waarbij op mavo een examen is 

afgelegd. Daarnaast zijn er nog overige aspecten: 
 
1. Bij doorstroming naar het havo-profiel Natuur en Techniek zijn wiskunde, natuurkunde en 

scheikunde verplicht in het eindexamenpakket van mavo 4. Uitgangspunt hierbij is dat de niet 
afgeronde cijfers van je centraal schriftelijk eindexamen voor deze drie vakken minstens 21 
punten zijn, waarbij wiskunde minstens een 7,5 moet zijn. 

2. Bij doorstroming naar het havo-profiel Natuur en Gezondheid zijn wiskunde en scheikunde 
verplicht in het eindexamenpakket van mavo 4. Uitgangspunt hierbij is dat de niet-afgeronde 
cijfers van je centraal schriftelijk eindexamen voor deze twee vakken minstens 14 punten zijn.  

 
Het formele besluit tot toelating wordt genomen door de directeur van de deelschool havo, na overleg 
met de decaan van de havo en na overleg met de betrokken mavo-school. 
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B. Procedure havo 5 naar vwo 5 
 

Een leerling met een havodiploma is toelaatbaar tot vwo 5 van Winkler Prins. 
 
Er zijn wel aandachtspunten: 
Het is goed mogelijk de overstap van havo 5 naar vwo 5  te maken, maar het is wel even wennen: 
veel vakken, veel werk, veel zelfstandig werken! Of een leerling het aankan hangt niet alleen van de 
cijfers af, maar zeker ook van een duurzame motivatie, inzicht en de inzet. Om deze reden vragen 
wij altijd advies van de afleverende havoschool over de mogelijkheden van de leerling die zich 
aanmeldt.  

 
Voor de leerling die wil worden toegelaten, moet een bij de vwo-afdeling passend vakkenpakket 
kunnen worden gemaakt.  
• Een 2e moderne vreemde taal in het pakket van de havo is gewenst, omdat een tweede 
 moderne vreemde taal verplicht op het vwo is. 
• Wiskunde in het pakket van de havo is gewenst,  omdat één van vakken wiskunde A, 

wiskunde B of wiskunde C in het vwo verplicht is. 
 
Het formele besluit tot toelating wordt genomen door de directeur van de deelschool vwo, na overleg 
met de decaan van het vwo en na overleg met de betrokken havoschool. 

 
C. Van gymnasium naar atheneum 

 
Als een leerling van het gymnasium naar het atheneum wil, dan kan met ingang van een nieuw 
schooljaar deze overstap gemaakt worden, mits een passend vakkenpakket gemaakt kan 
worden. Het formele besluit wordt genomen door de directeur van het vwo na consultatie van 
de decaan van de afdeling.  
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