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Ambitie om naar de universiteit te kunnen?
En op de havo gaat het je goed af?

Dan is er de mogelijkheid om
door te stromen naar het vwo!
Op de havo zitten leerlingen die van allerlei kanten komen. De meesten vanuit de
brugklas havo/vwo via havo-3, een deel heeft vwo-3 gedaan en er zijn er ook die vanuit
het vmbo zijn gekomen. Welke route je ook gevolgd hebt, als de havo je goed afgaat
en je hebt ambitie om naar de universiteit te gaan, dan is het zinvol om te overwegen
naar het vwo te gaan. In deze folder vertellen we je iets meer over deze route en wat
erbij komt kijken.
Wat is het vwo?
Zoals de naam al zegt, bereidt het vwo je zo goed mogelijk voor op een studie in het
wetenschappelijk onderwijs, het wo. Op de universiteit wordt nog meer eigen
verantwoordelijkheid van je gevraagd dan op het hbo. Het hbo is vaak schoolser van
opzet, op de universiteit ‘volg je vakken’ die je, uiteraard afhankelijk van de studie, voor
een deel zelf kiest.
Op het wo worden de zogenaamde academische vaardigheden heel veel gebruikt, veel
meer dan op het hbo. Je moet kritische vragen kunnen stellen, een onderzoekende
houding ontwikkelen, willen weten hoe iets zit, teksten kunnen analyseren, enzovoorts.
Om daar op voor te bereiden wordt op het vwo ook meer aan die vaardigheden
gewerkt dan op de havo en wordt er meer eigen verantwoordelijkheid verwacht. Het is
niet zo dat de stof veel meer is dan op de havo, maar de manier waarop ermee wordt
omgegaan is anders en vooral de mate waarin je kennis toe moet passen in nieuwe
situaties neemt toe.
Vakkenpakket op het vwo
Vergeleken met de havo volg je wel een vak meer. Op het vwo is wiskunde voor
iedereen verplicht en is het uiteraard ook een kernvak. Behalve wiskunde A en wiskunde
B is er ook nog wiskunde C. Dat is een variant van wiskunde A die alleen voor het profiel
Cultuur en Maatschappij is toegestaan. Op het vwo is ook een tweede moderne
vreemde taal verplicht. Alle vakken die op de havo worden aangeboden, zijn er ook op
het vwo en de profielen zijn dan ook vergelijkbaar.
Van havo-5 direct naar vwo-6
De reguliere route is instromen in vwo-5, maar soms wordt ook toegestaan om direct
naar vwo-6 door te stromen. Dan sla je in feite vwo-5 over. Om daarvoor in

aanmerking te komen, gelden wel strenge eisen en is er een selectietraject. Je moet de
havo dan op je slofjes kunnen doen, een sterke drive en veel doorzettingsver-mogen
hebben. Wil je die kant op, dan kun je hierover met je decaan in gesprek gaan. Het is
een zwaar traject wat veel maatwerk van de school vraagt en kent een aantal in een
protocol opgenomen go/no-go-momenten.
Toelatingseisen voor vwo-5
Het Calvijn College heeft tot nog toe geen toelatingseisen geformuleerd. In principe
kan elke leerling die bij ons een havodiploma heeft, instromen in vwo-5. Mogelijk komt
er een wetgeving die een wettelijke drempel gaat leggen. Hoewel het Calvijn College
die drempel nog niet heeft, is het natuurlijk niet voor iedere havoleerling verstandig om
door te stromen. De decaan gaat daarover met je in gesprek.
Voorbereiding op doorstromen
Voor de overstap van havo-5 naar vwo-5 zijn er dus geen blokkades. Het is uiteraard
wel verstandig om goed te bezien of het haalbaar is. Om die reden volgen we zoveel
mogelijk dit traject:
1. Bij de terugkomavond, kort voor de herfstvakantie, wordt aan geïnteresseerde
leerlingen informatie verstrekt. Het streven is om direct na toetsweek-1 duidelijk te
hebben wie naar het vwo wil. Als er later nog aanvragen komen, is het uiteraard niet
bij voorbaat afgesloten. Leerlingen die overwegen om over te stappen naar vwo-5
in het volgende schooljaar, melden dat bij hun decaan.
2. De decanen havo/vwo voeren een gesprek met elke leerling over de haalbaarheid
en de pakketkeuze. Daarbij wordt ook het PWS betrokken, dat kan mogelijk direct
op vwo-niveau gemaakt worden.
3. Dit wordt besproken met de teamleider havo-5, de mentor en eventuele
begeleiders.
4. Na goedkeuring is bekend wat het nieuwe extra vak gaat worden. Vanaf dat moment
is het zeer wenselijk dat de leerling het nieuwe vak als extra vak in vwo-4 volgt. De
leerling doet zoveel mogelijk mee met alle lessen en toetsen in de loop van het jaar.
5. Als een leerling op de havo al een extra vak gevolgd heeft, dan is punt 4 niet nodig,
tenzij er nog geen wiskunde of tweede moderne vreemde taal in het pakket zit.
6. De docent van vwo-4 bewaart de behaalde cijfers en mailt ze ook naar het
secretariaat als back-up.
7. Eind maart/begin april is er weer een gesprek met de decaan om te bezien of het
traject naar vwo-5 doorgezet wordt.
8. Daarna is het aan de teamleider vwo om een programma te maken voor de periode
tussen het Centraal Examen en de zomervakantie. Om een vlotte start in vwo-5 te
maken, is het zeer gewenst dat van het nieuwe vak het vwo-4-programma voor zover
mogelijk is afgerond, maar ook zoveel mogelijk voor de overige vakken waar dat
vanwege de eisen van het examenprogramma noodzakelijk is.
9. Begin vwo-5 wordt het inhaalprogramma onder verantwoordelijkheid van de
teamleider vwo, voor zover nog nodig afgerond.
Nog vragen?
Als je na het lezen van deze folder nog meer wilt weten, stap dan naar je decaan.

