ARHC - doorstromen naar vwo
Waaraan moet je voldoen om door te mogen stromen naar het vwo op het ARHC?
Wanneer ben je kansrijk?

Inleiding
Jaarlijks stromen landelijk zo’n 2 tot 3 duizend leerlingen door van
HAVO naar VWO.
HAVO is geen vooropleiding voor het VWO. HAVO bereidt voor op
het hoger beroepsonderwijs en je kunt er ook voor kiezen om eerst
nog VWO te doen. Daar zijn wel voorwaarden voor.
Het VWO is niet voor elke leerling geschikt.
● vraagt meer van je vermogen op inzicht, analyse en toepassing
van de lesstof.
● vraagt meer van je zelfstandigheid.
Tip: praat eens met een leerling die vorig jaar de overstap heeft
gemaakt!

Verschil HAVO/VWO?
Inhoudelijk is er weliswaar ruime overeenstemming van
de lesstof bij de verschillende vakken maar het type
vragen en hoe de theorie ingezet moet worden
verschilt sterk.

Belangrijk
● Motivatie, waarom wil je vwo doen?
● Let op leerstrategie!
● VWO bereidt voor op wetenschappelijke studie, dit
moet je leuk vinden!
● Cijferlijst in 5 VWO belangrijk voor numerus fixus
studies!
● Link naar profielkeuzeformulier 5 vwo (2022-2023)

Voorwaarden opstromen
vwo
1.
2.
3.

Geslaagd voor havo diploma.
Aanmelden bij decaan vóór 1 maart 2022
Bewijs van inschrijving HBO inleveren bij decaan
(altijd een plan B)!

Wanneer ben je kansrijk
op het vwo?
In het algemeen is een leerling kansrijk om een
VWO-diploma te halen als de leerling:
● geslaagd is met voor alle vakken minimaal een 7 én
voor maximaal één vak een 6 op de eindlijst,
● een positief advies van de vakdocenten van de HAVO
heeft en
● gemotiveerd is voor het VWO (gesprek met de decaan).

Voorwaarden vakkenkeuze
Voor toegang tot de profielen in VWO 5 heeft de
leerling examen gedaan in:
● wiskunde en
● tenminste twee moderne vreemde talen (voor de
tweede moderne vreemde taal kan een leerling
vrijstelling hebben als hij/zij dyslexie heeft of een
andere taal dan Nederlands als moedertaal heeft) en
● een aansluitend vakkenpakket / profiel heeft.
De school mag voorwaarden stellen aan het pakket i.v.m. de kansrijkheid. Dat betekent dat de leerling moet voldoen aan de volgende
voorwaarden voor de toegang tot één van de proﬁelen in VWO 5.

Procedure
● Leerling meldt zich aan bij decaan voor 1 maart inclusief
bewijs van inschrijving HBO + ingevuld
profielkeuzeformulier 5 vwo
● leerling heeft een gesprek met decaan waarbij het
vakkenpakket, profielkeuze, motivatie en
werkhouding besproken wordt
● Indien de leerling niet voldoet aan de voorwaarden
voor toegang tot de profielen, is toegang tot de havo
bij het A. Roland Holst niet mogelijk. Leerling, ouder,
teamleider en decaan gaan vervolgens in gesprek over
wat wel mogelijk en haalbaar is en hoe dit eventueel
bereikt kan worden.

Nieuw vak… Big History
● Goede voorbereiding op een vervolgstudie door
opdrachten zoals essays (‘investigations’) te
schrijven.
● Kritisch denken staat centraal bij BHP
● Met behulp van vaardigheden zoals ‘scale switching’
en argumenten checken met ‘claim testers’ leer je
steeds beter een standpunt in te nemen en ook niet
bang te zijn om out-of-the-box te denken.
● Kortom: Big History is bij uitstek de invulling van
wetenschapsoriëntatie in de bovenbouw van het
vwo!

Vrijstelling 2e moderne
vreemde taal?
Voor de tweede moderne vreemde taal kan een leerling
vrijstelling krijgen als hij/zij:
● een dyslexieverklaring heeft (noodzakelijk)
● een andere taal dan Nederlands als moedertaal heeft.
Er dient dan een ander vak gekozen te worden, uit het
gekozen profiel.
Verzoek hiervoor melden bij decaan tijdens
motivatiegesprek.

Profielwerkstuk
Aan het profielwerkstuk worden andere eisen gesteld. Zo
moet er bij het VWO bijvoorbeeld meer wetenschappelijke
artikelen worden gebruikt en worden er hogere eisen
gesteld aan de inhoud en richting van het eigen
onderzoek.
Het HAVO PWS moet dus of worden uitgebreid of je maakt
met een groep een nieuwe.

Combinatiecijfer en
profielwerkstuk
In 5 vwo start je met je profielwerkstuk en deze sluit je begin
6 vwo af.
Omdat je opstroomt van havo naar vwo, heb je vrijstelling
voor CKV, maatschappijleer en Big History.
Je combinatiecijfer bestaat daarom alleen uit het cijfer van je
profielwerkstuk.
Let op: in 5 vwo volg je wél Big History en deze cijfers
tellen ook gewoon mee voor je overgangsrapport.

Vrijstelling
Bij de doorstroom van 5 havo naar 5 vwo krijg je op
5 vwo vrijstelling voor:
- CKV
- Maatschappijleer

Dus extra tijd voor de andere vakken!

1 vak meer op het VWO
Op het vwo bestaat het examen uit één vak meer.
De voorbereiding daarvan (de stof uit 4 vwo die je gemist hebt)
moet zelfstandig worden ingehaald in of liever vóór de
zomervakantie.
Daarvoor dien je zelf contact op te nemen met de betreffende
vakdocent(en).

Alternatief: Vavo
Je kunt het vwo bij ons op het Roland Holst volgen óf je kunt
onderzoeken of de vwo-eenjarige opleiding bij de Vavo een
optie zou kunnen zijn voor jou:
● als je 16/17 jaar bent, dan uitbesteding via school - hangt af
van of we het traject voor jou kansrijk achten, je zelfstandig
en verantwoordelijk bent.
● als je 18 jaar, dan kun je hier zelf voor aanmelden
VAVO eenjarig https://vavolyceum.rocmn.nl/opleiding/vwo-eenjarig

Vragen?
Vragen over het opstromen van mavo naar havo? Neem gerust
contact op met de decaan, mevrouw I. Eckardt via
ieckardt@gsf.nl of arhc-decaan@gsf.nl.

Vragen?

