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Inleiding
Dit document beschrijft de procedure voor de overstap van vmbo-t 4 naar havo 4 en van
havo 5 naar vwo 5 in de regio Amstelland. Deze procedure is bedoeld voor leerlingen die op
hun eigen school niet het gewenste onderwijsniveau kunnen volgen en voor leerlingen voor
wie de eigen school vanwege ruimtegebrek geen onderwijsplek kan bieden. Leerlingen voor
wie wel plek is op de eigen school, maar die toch graag van school wisselen, kunnen dat
kenbaar maken via de regionale zij-instroomprocedure. Leerlingen die verhuizen vanuit een
andere regio dan Amsterdam-Amstelland kunnen direct contact opnemen met een van de
scholen.
De scholen die meedoen aan deze procedure zijn:
Alkwin Kollege (Uithoorn)

havo, vwo

Amstelveen College (Amstelveen)

vmbo-t, havo, vwo

De Apollo (Amsterdam)

vmbo-t, havo

De CSB (Amsterdam)

vmbo-t, havo, vwo

Hermann Wesselink College (Amstelveen)

vmbo-t, havo, vwo

Keizer Karel College (Amstelveen)

havo, vwo

Panta Rhei (Amstelveen)

vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-t

Vakcollege Thamen (Uithoorn)

vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-t

Veenlanden College (Mijdrecht en Vinkeveen)

vmbo-t, havo, vwo

Yuverta Westplas Mavo (Aalsmeer)

vmbo-t

Uitgangspunten
- We garanderen een onderwijsplek voor alle leerlingen die volgens deze procedure
daarvoor in aanmerking komen.
- We zullen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de schoolvoorkeuren en
gewenste vakkenpakketten van leerlingen.
- De brede scholengemeenschappen zullen zich inspannen om hun eigen leerlingen die
willen doorstromen zoveel mogelijk een plek te bieden.

Overstap vmbo-t 4 naar havo 4
Hieronder staan de toelatingsvoorwaarden voor de overstap naar havo 4 beschreven,
evenals informatie met betrekking tot vakkenpakketkeuzes en het te volgen tijdpad.

Toelatingsvoorwaarden
Route 1
Bestemd voor alle leerlingen die geslaagd zijn met een extra (7e) vak ten opzichte van de
vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen.
Indien een leerling in een extra vak examen heeft gedaan dan heeft deze leerling het recht
om ‘drempelloos’ door te stromen naar de havo. Er worden dus geen extra toelatingseisen
gesteld. Voor het 7e vak geldt dat:
- het vak niet voldoende afgesloten hoeft te zijn, mits de leerling maar geslaagd is en
de onvoldoende dus gecompenseerd wordt.
- het vak niet beroepsgericht of schooleigen is.
Route 2
Bestemd voor alle leerlingen die geslaagd zijn zonder een extra (7e) vak ten opzichte van
de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen.
Indien een leerling niet in een extra vak examen heeft gedaan gelden onderstaande extra
toelatingsvoorwaarden.
De leerling:
- heeft voldaan aan onderstaande cijfereisen m.b.t. de onafgeronde eindcijfers
(gemiddelde SE):
a. voor ieder vak van tenminste een 6,0
b. het gemiddelde van de 6 vakken is tenminste een 6,8
(maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk tellen hierin niet
mee)
- hij/zij moet een overwegend positief advies van de docenten van de vmbo school
meekrijgen op het gebied van capaciteiten, inzet en zelfstandigheid voor de havo.

Vakkenpakket
Op de havo dient opnieuw een vakkenpakket gekozen te worden. Daarbij geldt dat we de
leerlingen zeer dringend adviseren om onderstaande op te volgen:
- Leg een vmbo-t-examen af in de vakken die je op de havo zou willen volgen of kies
een vakkenpakket dat aansluit op de vakken waarin je op het vmbo-t examen hebt
gedaan.
- We raden af om de volgende vakken op te nemen in het havo 4-vakkenpakket als je
er geen vmbo-t examen in hebt afgelegd: natuurkunde (nask 1), scheikunde (nask 2),
Frans, Duits, Spaans, wiskunde.1
Als blijkt dat een leerling geen aansluitend vakkenpakket heeft, dan verwachten we serieuze
inspanning om de hiaten - in samenspraak met de ontvangende school - weg te werken.

1

Als je na de havo ook de route richting vwo open wilt houden, dan is het zeer aan te raden om een tweede
moderne vreemde taal te kiezen (het liefst al tijdens je vmbo-t-opleiding). Op vwo is een tweede moderne
vreemde taal (Duits, Spaans, Frans) namelijk verplicht. Dit geldt ook voor het vak wiskunde.

Tijdpad
1. De decanen van de vmbo-scholen geven in november/december voorlichting over de
overstapmogelijkheden.
2. In januari/februari belegt elk van de ontvangende scholen afzonderlijk een
voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden in de Tweede Fase havo van de
betrokken school. Deze voorlichting vindt zoveel mogelijk plaats op de reguliere Open
Dag. Leerlingen doen onderzoek naar de mogelijkheden op minimaal drie scholen,
aangezien plaatsing op de school van voorkeur geen vanzelfsprekendheid is.
Indien een leerling op de eigen school wil doorstromen vervalt deze verplichting.
● AK: dinsdag 1 feb. 15.30 uur
● KKC: maandag 31 januari 16.00 uur
● AC: donderdag 17 februari 16.00 uur
● HWC: vrijdag 20 januari 19.00 uur
● CSB: vrijdag 28 januari 14.30 uur
● VLC: donderdag 20 januari 20.00 uur
3. Na 1 maart verstrekt de decaan van de vmbo-school de benodigde documenten voor
deelname aan de toelatingsprocedure (aanmeldingsformulier + formulier pakketkeuze).
4. Voor de sluitingsdatum van 1 april meldt de leerling zich aan voor toelating tot de havo bij
de decaan van de eigen school door middel van:
● een aanmeldingsformulier (waarop o.a. een 1e t/m 5e voorkeur wordt aangegeven)
● het gewenste vakkenpakket:
○ KKC
○ AK
○ HWC
○ CSB
○ AC
○ VLC
● en voor de vmbo-t leerlingen die via route 2 naar de havo willen:
○ een formulier waarop de vakdocenten van het vmbo een beoordeling hebben
gegeven van geschiktheid voor de havo,
○ een overzicht van de tot dat moment behaalde schoolexamencijfers bij de
verschillende vakken.
○ een motivatiebrief voor de overstap naar de havo-opleiding;
5. In de week na de meivakantie sturen de vmbo-decanen de aanmeldingen door aan de
voorzitter van de toelatingscommissie. (uiterlijk 13 mei)
6. Uiterlijk 1 juni geven de schoolleiders van de havo-scholen - op basis van de prognose de plaatsingsruimte aan bij de voorzitter van de toelatingscommissie. De
toelatingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ontvangende scholen.
7. Begin juni verdeelt de toelatingscommissie, onder voorbehoud van het behalen van het
diploma, de aangemelde leerlingen.
8. De ontvangende school stelt de leerling kort na de uitslag van het CE per brief in kennis
gesteld van het besluit.
9. Hierna voeren de ontvangende scholen voor het einde van het schooljaar een
kennismakingsgesprek met de betrokken leerlingen, eventueel vergezeld door (één van)
de ouders.
10. Om daadwerkelijk te kunnen worden ingeschreven, dient een leerling na de
examenuitslag een kopie van de cijferlijst in te leveren op de school van inschrijving,
waaruit blijkt dat de betrokkene is geslaagd.
11. Leerlingen die zich na 1 april melden voor de overstap, worden als laatste geplaatst op
een school waar nog plek is.

Overstap havo 5 naar vwo 5
Hieronder staan de toelatingsvoorwaarden voor de overstap van havo 5 naar vwo 5
beschreven, evenals informatie met betrekking tot vakkenpakketkeuzes en het te volgen
tijdpad.

Toelatingsvoorwaarden
De overstap is in alle gevallen ‘drempelloos’ richting vwo. Er worden dus geen extra
toelatingseisen gesteld. In principe stroomt de havoleerling door naar de vwo-opleiding op
de eigen school.

Vakkenpakket
Op het vwo dient opnieuw een vakkenpakket gekozen te worden. Daarbij geldt dat we de
leerlingen zeer dringend adviseren om onderstaande op te volgen:
- Leg een havo-examen af in de vakken die je op vwo zou willen volgen of kies een
vakkenpakket dat aansluit bij de vakken waarin je op de havo examen hebt gedaan.

-

We raden af om de volgende vakken op te nemen in het vwo-vakkenpakket als er
geen havo-examen in is afgelegd: natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, Spaans,
economie.

-

Op vwo zijn - in tegenstelling tot de havo - een tweede moderne vreemde taal (Duits,
Spaans, Frans) en wiskunde verplichte vakken. Als je na de havo ook de route
richting vwo open wilt houden, dan is het dus zeer aan te raden om op de havo
eindexamen te doen in een tweede moderne vreemde taal en wiskunde.

Als blijkt dat een leerling geen aansluitend vakkenpakket heeft, dan verwachten we serieuze
inspanning om de hiaten - in samenspraak met de ontvangende school - weg te werken.

Tijdpad
Voor de overstap van havo naar vwo geldt het bovenstaande tijdpad, met dien verstande dat
dit in principe intern plaats zal vinden.

Wat te doen als er op een school meer
aanmeldingen dan plekken zijn?
Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn op de eigen school, dan organiseert de school
door middel van een interne (transparante) loting welke leerlingen in aanmerking komen
voor de beschikbare plekken. De overige leerlingen worden geplaatst in een regionaal
overleg verdeeld over de overige scholen volgens onderstaande procedure.
1. We kijken welke leerlingen qua vakkenpakket het beste bij een school passen.
Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
a. Leerlingen van wie het vakkenpakket waarin examen is gedaan helemaal
aansluit bij het aanbod van een school naar keuze hebben op die school
voorrang op leerlingen van wie het vakkenpakket niet helemaal aansluit.
b. Leerlingen die vmbo-t- of havo-examen hebben gedaan in specifieke vakken
die alleen op bepaalde scholen ook op havo en vwo worden aangeboden,
hebben voorrang op die scholen ten opzichte van leerlingen voor wie het
vakkenpakket algemener van aard is.
2. Als na de matching op basis van vakkenpakketten nog steeds een overaanmelding
voor één of meer scholen is, dan gaan we over tot loting. Daarvoor gelden de
volgende afspraken:
a. Alle niet bij punt 1. gematchte leerlingen die belangstelling tonen voor de
overstap naar havo 4 of vwo 5 nemen deel aan de loting, mits zij aan de
eerder genoemde voorwaarden voldoen.
b. Alle leerlingen geven meteen bij aanmelding voor de overstap een top vijf van
scholen aan. Bij de eventuele matching en loting zal rekening gehouden
worden met deze volgorde.
c. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en
per niveau. In een gezamenlijke bijeenkomst vindt vervolgens de loting en
plaatsing van de leerlingen plaats. Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e
keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau
gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de
leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die
scholen een nieuwe lotingsronde plaats. Dit proces wordt herhaald totdat alle
leerlingen geplaatst zijn. Omdat de scholen in Amstelland zich samen
verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale
plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO.

