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Instroomregeling  5 havo → 5 vwo Maaswaal College 
 
 
 
1. Betreft leerlingen van de eigen school. 

Uitgangspunten van de regeling: 

 Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding vwo is een havo diploma noodzakelijk 

 De aanmelding van de leerling voor een vervolg van de studieloopbaan op het vwo 

geschiedt vóór 1 april van het jaar waarin de havo leerling examen doet. 

 De aanvraag van een leerling wordt bij een toelatingscommissie ingebracht die een 

besluit tot toelating neemt op grond van de criteria opgenomen in bijlage 1. 

 De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider van de bovenbouw havo, de 

afdelingsleider van de bovenbouw vwo en de decaan van havo/vwo. 

 Leerlingen die wensen over te stappen, geven dit in een vroegtijdig stadium (begin 

eindexamenjaar) aan. Ze worden intern begeleid indien deficiënties moeten worden 

weggewerkt en ze worden gewezen op de houdingsaspecten die voor een succesvolle 

vwo-loopbaan noodzakelijk zijn. 

 

De toelatingscommissie neemt één van de volgende beslissingen: 

 De leerling is toelaatbaar. 

 De leerling is pas toelaatbaar als aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan (bv een 

aanpassing in het gewenste pakket of een aanvullend programma/toets).  

 De leerling is niet toelaatbaar. 

 

De leerling krijgt in alle gevallen schriftelijk bericht van de commissie over het genomen besluit. 

Als een leerling niet (direct) toelaatbaar is, is er altijd een gesprek met de afdelingsleider. 

 

De leerling c.q. zijn ouders kunnen gemotiveerd in beroep gaan bij de rector van het Maaswaal 

College indien zij het oneens zijn met het besluit van de commissie. 

 
 
2. Betreft leerlingen van andere scholen 
 

Uitgangspunten van de regeling: 

 Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding 5 vwo is een havo diploma 

noodzakelijk. 

 Leerlingen van andere scholen kunnen zich vóór 1 mei melden bij de decaan van het 

Maaswaal College afdeling havo/vwo met het verzoek om geplaatst te worden in vwo 5. 

Deze aanmelding geschiedt vóór 1 mei van het jaar waarin de havoleerling examen doet. 

 De aanvraag van een leerling wordt bij een toelatingscommissie ingebracht, die een 

beslissing neemt over de toelating op grond van de criteria opgenomen in bijlage 2. 

 De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider van de bovenbouw vwo en de 

decaan van havo/vwo. 

 Leerlingen die voldoen aan de criteria worden eerst dan toegelaten als er plaats is. (De 

planning en de samenstelling van de klassen wordt medio mei vastgesteld.) 
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De toelatingscommissie neemt één van de volgende beslissingen: 

 De leerling is toelaatbaar. 

 De leerling is pas toelaatbaar als aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan (bv een 

aanpassing in het gewenste pakket of een aanvullend programma/toets).  

 De leerling is niet toelaatbaar. 

 

De leerling krijgt in alle gevallen schriftelijk bericht van de commissie over het genomen besluit. 

 

De leerling is na een toelating pas plaatsbaar als er voldoende plaats is in 5vwo. Dat houdt in dat 

plaatsing van een externe leerling niet leidt tot een overschrijding van de maximale klassen- of 

groepsgrootte (30 leerlingen per klas/lesgroep). 

 

De leerling c.q. zijn ouders kunnen gemotiveerd in beroep gaan bij de rector van het Maaswaal 

College indien zij het oneens zijn met het besluit van de commissie. 

 

 

 

 

Akkoord directie: 13 juni 2018  

Akkoord MR: 27 juni 2018   
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Bijlage 1 
 
De toelatingscommissie hanteert onderstaande criteria* bij het nemen van het besluit tot toelating 
en het bepalen van het profiel en/of de vakken 

 
1. Het advies van de havo docenten m.b.t. niveau, motivatie en studiehouding is positief.  
2. De keuze van vakken in het vwo ligt zoveel mogelijk in het verlengde van de gevolgde 

vakken op de havo. 
3. Het gemiddelde van de cijfers van het schoolexamen havo bedraagt 6,8. 
4. De leerling dient ervoor te zorgen dat hij in overleg met de betreffende vakdocent een 

inhaalprogramma van de 4 vwo-stof heeft afgerond van het vak/de vakken dat/die hij op 
de havo niet heeft gevolgd.  

 
 
Bijlage 2 
 
De toelatingscommissie hanteert onderstaande criteria bij het nemen van het besluit tot toelating 
en het bepalen van het profiel en/of de vakken 
 

1. Het advies van de havo docenten m.b.t. niveau, motivatie en studiehouding is positief.  
2. De keuze van vakken in het vwo ligt zoveel mogelijk in het verlengde van de gevolgde 

vakken op de havo, maximaal 1 deficiëntie is toegestaan.  
3. Het gemiddelde van de examenvakken havo bedraagt 6,8 op de eindlijst.  
4. De leerling dient ervoor te zorgen dat hij aantoonbaar zijn deficiëntie voldoende heeft 

weggewerkt voordat hij in 5 vwo start. 
 

                                                 
*De criteria worden niet als voorwaarden gehanteerd. 


