
Procedure instroom vanuit 5(t)havo naar 5(t)vwo                                    geldig in schooljaar 2021-2022                                       

Het Isendoorn College biedt leerlingen 5(t)havo de mogelijkheid om door te stromen naar het (t)vwo. 
In dit document wordt de procedure uitgelegd.   
Uitgangspunten zijn: 1. Dat je met een havodiploma wettelijk recht hebt op toelating tot instroom 
in 5 vwo.  2. Dat het belangrijk is om kansrijk te zijn op het vwo. Dit laatste is in jouw eigen belang. 
  

Voorwaarden   
• Vakkenpakket: met elk havo-pakket word je toegelaten, maar als je geen wiskunde hebt 

gevolgd op de havo wordt de aansluiting met het vwo heel moeizaam. Het is niet vereist dat 
je een extra vak op de havo hebt gevolgd.   

• Een gemiddelde havo-cijfer van minimaal een 6,5 is wenselijk; dit geeft een beeld van je 
kansrijkheid op het vwo 

• Voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is maximaal 1x een 5 heel 
wenselijk  

• Voldoende inzet en studievaardigheden. Hierover zal advies gevraagd worden aan de 
docenten in 5(t)havo. Zie de bijlage.   

• De hiaten tussen 5(t)havo en 5(t)vwo zijn weggewerkt. Hierover zal advies gevraagd worden 
aan de docenten in 5(t)vwo.    

• Kort na je eindexamen werk je op school aan je eigen maatwerktraject om hiaten weg te 
werken. Houd er rekening mee dat je in die periode beschikbaar bent voor school.    

Procedure   
• Aanmelding bij de afdelingsleider van 5(t)vwo uiterlijk vrijdag 11 maart 2022. Dit betreft 

mevrouw Huisman (hui@isendoorn.nl) in het geval van tto en de heer Fleer 
(flc@isendoorn.nl) in het geval van regulier. Beiden zitten op kamer 327 in de Oostkaap. 
Aanmeldingen die na 11 maart binnenkomen kunnen niet zonder meer gehonoreerd worden.   
De aanmelding kan per mail en dient in ieder geval het volgende te bevatten:   

- Een, door ouders ondertekend, verzoek tot plaatsing in 5(t)vwo waarin het gewenste 
vakkenpakket volledig en duidelijk is vermeld.    

- Een motivatiebrief van de leerling.    

- Een recent overzicht van de cijfers van de leerling.    
Vóór deze aanmelding moet er een gesprek tussen leerling en decaan dhr. Hendriksen, 
hns@isendoorn.nl hebben plaatsgevonden om het vwo-vakkenpakket te bespreken.    

Leerlingen die tweetalig havo hebben gevolgd kunnen instromen in tweetalig vwo maar 
kunnen ook bij de reguliere vwo-route instromen.  

• Voorlopige plaatsing   
Indien een leerling aan alle voorwaarden voldoet zal een voorlopige plaatsing plaatsvinden. 
Hierover worden ouders schriftelijk geïnformeerd. Ouders en leerling worden uitgenodigd 
voor een gesprek.    

• Maatwerktraject (doorstroomprogramma) 
In de periode direct na het eindexamen werkt de leerling d.m.v. het maatwerktraject aan 
hiaten tussen 5(t)havo en 5(t)vwo. Het programma hiervoor wordt door de leerling in 
overleg met docenten opgesteld. Het is mogelijk dat er afsluitende toetsen worden 
afgenomen.    

• Toelating   
De afdelingsleider van 5(t)vwo geeft een advies over toelating aan het einde van het 
voorbereidingstraject op basis van dit voorbereidingstraject en de voorwaarden en de 
adviezen van het docententeam 5(t)havo en 5(t)vwo.    

Advies: Het is noodzakelijk om je óók tijdig aan te melden op het HBO (via Studielink), voor de 

zekerheid. Is plaatsing op het vwo definitief dan kun je je altijd weer afmelden bij het HBO.  
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Bijlage bij ‘Procedure instroom vanuit 5(t)havo naar 5(t)vwo’   
 

Naam: ……………………………………………………………………………..      Datum: ……………………...   

 
Klas:   ………………………………   Mentor: ……………………………………………………….   

 
Welk profiel, welke vakken ga je kiezen in 5 (t)vwo: ………………………………………………………………….   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

Wil je TTO gaan volgen?  Ja / nee  (omcirkel het gewenste antwoord)   
 
Welk vak is nieuw voor je?  (NLT of BSM is niet mogelijk!): ……………………………………………………………….  
 
Wat is je plan B, aan welke HBO-opleiding zit je te denken:  ……………………………….................................   
 

Vakken   Dossiercijfer*    Vakadviezen. Tips en Tops   Naam docent en 
handtekening   

Eindcijfer**   

Nederlands               

Engels               

Profielvak:               

Profielvak:               

Profielvak:               

Profielvak:               



Vak vrije ruimte:               

Mogelijk gekozen extra 
vak   

      
 
 
 

      

Maatschappijleer         
 
 
 

   Combicijfer:   

Godsdienst/filosofie   
   

      
 
 
 

      

PWS         
 
 
 

      

 

*Het dossiercijfer op het moment dat je de kaart ingevuld inlevert en het gesprek met de afdelingsleider hebt.   
**Het eindcijfer is het cijfer op je cijferlijst na de uitslag van het examen.   

 

Denk eraan de volgende zaken te regelen:   

De aanmelding bij de afdelingsleider (uiterlijk 11 maart 2022) kan per mail en dient in ieder geval het 

volgende te bevatten:   

- Een door ouders ondertekend verzoek tot plaatsing in 5(t)vwo waarin het gewenste vakkenpakket 

volledig en duidelijk is vermeld. Indien tweetalig havo is gevolgd, wordt ook vermeld of de leerling 

tweetalig of regulier vwo wil gaan doen. 

- Een motivatiebrief van de leerling.    

- Een recent overzicht van de cijfers van de leerling.    

 
Vóór deze aanmelding moet er een gesprek tussen leerling en decaan dhr. Hendriksen, 
hns@isendoorn.nl hebben plaatsgevonden om het vakkenpakket te bespreken.    

 

Na ontvangst van de aanmelding word je uitgenodigd voor een gesprek met de afdelingsleider. Neem 

dan deze ingevulde bijlage met vakadviezen, en de keuzekaart (zie volgende pagina) mee!   
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KEUZEKAART VWO 
 

 
 


