
Regeling doorstroom van vmbo-4 naar havo-4   
 

Toelaatbaar tot havo-4 zijn:   

1. Leerlingen die zijn geslaagd voor de theoretisch of gemengde leerweg met een extra vak1. 

 

2. Leerlingen die zijn geslaagd zonder extra vak, maar wel voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Geslaagd voor vmbo gl/tl met een (niet afgerond) gemiddelde van het CE en SE van tenminste 6,8 en 

- In de vakken (Nederlands, Engels en  - indien gekozen voor de havo - wiskunde) geen onvoldoende  

(˂ 5,5) op de eindlijst en 

- Een positief advies van de bevorderingscommissie en 

- Een vakkenpakket dat voldoende aansluit op het te kiezen havo-profiel. In het schema hieronder is te 

zien wanneer een vakkenpakket voldoende aansluit. 

De bevorderingscommissie kan een leerling die niet voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden toch 

toelaten tot de havo als de commissie op grond van het totaalbeeld van de leerling van mening is dat de 

leerling een realistische kans heeft op het behalen van een havodiploma. 

Voor een goede aansluiting van vmbo-4 gl/tl op havo-4, moet2 er op het vmbo eindexamen worden gedaan 

in de volgende vakken: 

 Verplicht3 Aanbevolen 

N&T 

wiskunde en 

natuurkunde en 

scheikunde 

biologie voor leerlingen die dat vak kiezen (anders informatica kiezen). 

N&G 

wiskunde en 

scheikunde en 

voor leerlingen 

die dat kiezen ook  

natuurkunde  

(alternatief is 

aardrijkskunde) 

biologie 

E&M 
wiskunde en 

economie 

geschiedenis 

C&M Frans of Duits 

geschiedenis en 

beeldende vorming tekenen voor leerlingen die op de havo kiezen voor kunst 

beeldende vorming (alternatief is muzikale vorming of een derde moderne 

vreemde taal) 

Verder geldt: een leerling die de volgende vakken wil kiezen, moet3 op het vmbo examen hebben gedaan in 

dat vak: Frans, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie. 

Leerlingen die biologie willen kiezen, wordt sterk aanbevolen om ook op het vmbo examen te doen in dat 

vak. 

Leerlingen die economie kiezen, moeten4 ook wiskunde kiezen. 

Nb: zonder een goede aansluiting wordt het erg moeilijk om een havodiploma te behalen. 

                                                           
1 Zie ook de Regeling extra vak mavo. 
2 Leerlingen met een extra vak mogen in plaats van moet lezen: is het zeer dringend aanbevolen dat 
3 Leerlingen met een extra vak mogen in plaats van verplicht lezen: zeer dringend aanbevolen. 
4 Leerlingen met een extra vak mogen in plaats van moet(en) lezen: wordt zeer dringend aanbevolen. 


