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Uitstroom havo 
 

Een leerling met een afgeronde havo-opleiding stroomt meestal door naar het hbo 
(eventueel mbo).  

Een leerling met een havodiploma kan ook worden toegelaten tot atheneum 5 van 
het VeenLanden College. De Minister van Onderwijs heeft bepaald dat deze 
leerlingen drempelloze doorstroom hebben tot het atheneum. Natuurlijk heeft dit 
mogelijk wel gevolgen voor achterstanden en inhaalwerk. In dit boekje wordt 
hierop ingegaan. 

Uitbesteding naar het volwassenenonderwijs (bijvoorbeeld het Nova College) vindt 
zelden plaats en alleen volgens de regels in de schoolgids.  
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Doorstroomschema havo > hbo > universiteit 
 

Er zijn verschillende manieren om uiteindelijk een universitaire opleiding te volgen: 

• De meest voor de hand liggende voorbereiding is een atheneumopleiding.  
• Als je een bachelor op hbo-niveau hebt gehaald, kun je ook doorstromen 

naar de universiteit om daar een master te halen. Eerst volg je dan een 
aansluitingstraject, waarin met name onderzoeksvaardigheden (statistiek en 
epidemiologie) worden behandeld. 

• Ook na het behalen van je propedeuse (eerste jaar) op het hbo is het soms 
mogelijk om door te stromen naar de universiteit. Vaak zal je wel eerst 
bepaalde vakken op vwo-niveau moeten afsluiten. 

In het onderstaande schema is terug te vinden op welke wijze een leerling naar de 
universiteit kan doorstromen: 

 

 

 

 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de decaan en op de websites van de 
instellingen (hbo’s en universiteiten). 

aansluitingsprogramma 
naar WO master 
(0,5 tot 1,5 jaar) 

universitaire bachelor 

(3 jaar) 

universitaire master 

hbo bachelor 

(4 jaar) 
atheneum 5 en 6 

 

diploma havo 

hbo master 

hbo-P + 
benodigde 

vwo-vakken 
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Verschil havo en atheneum 
 

Uit voorgaande jaren blijkt dat, als je over voldoende capaciteiten beschikt en je je 
vanaf het begin wilt inzetten, de overstap van havo 5 naar atheneum 5 over het 
algemeen goed verloopt.  

Een leerling die serieuze interesse heeft in een doorstroom naar het atheneum, 
moet zich bewust zijn van de volgende verschillen ten opzichte van de havo: 

 Er wordt in 1 vak extra examen gedaan; 
 Wiskunde is verplicht en telt mee in de kernvakkenregeling; 
 Een 2e moderne vreemde taal (mvt), dus Duits of Frans, is verplicht 

(uitzondering zie bijlage 1); 
 Er zit meer diepgang in de behandelde stof; 
 Er wordt meer theorie aangeboden; 
 Het tempo tijdens de les ligt hoger; 
 Er wordt meer op inzicht getoetst; er wordt bijvoorbeeld meer toepassing 

van de examenstof in vooraf onbekende context gevraagd; 
 Bij de talen liggen de vaardigheden (spreken, luisteren, lezen) die getoetst 

worden op een duidelijk hoger niveau; 
 Het schoolexamen bevat grotere stukken stof. 

 

Inventarisatie: 
 

Alle leerlingen krijgen na de eerste schoolexamenweek de kans om zich op te geven 
voor doorstroming naar het atheneum als zij hierin geïnteresseerd zijn. Zij vullen 
hiervoor het profielkeuzeformulier in dat verkrijgbaar is bij de decaan en hebben 
een gesprek met de decaan atheneum mw. R. van de Sande. In dit gesprek wordt 
gekeken hoe het havo-vakkenpakket ingezet kan worden voor een atheneumprofiel. 

Verder gelden de volgende zaken: 

 Vrijstelling voor de volgende vakken: levensbeschouwing en 
maatschappijleer. Dit betekent dat in atheneum 5 geen les wordt gevolgd in 
maatschappijleer. Levensbeschouwing is door de havo- en de 
atheneumleerlingen in de vierde klas afgesloten. 

 Als een leerling start in atheneum 5 begint de cijferopbouw voor het 
schoolexamencijfer in atheneum 5. Je hoeft dus geen PTA’s van atheneum 4 
in te halen (http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2018-02-
03#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel26b ) 

 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2018-02-03#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel26b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2018-02-03#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel26b
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Hoe stroom je door van havo 5 naar atheneum 5? 
 

Om binnen het VeenLanden College door te stromen van de havo naar het 
atheneum zijn de volgende punten van toepassing: 

1. Vóór 20 december meld je je aan bij de decaan, met de mededeling dat je 
wellicht naar atheneum 5 wil.  

2. Het atheneum kent één vak meer, het is daarom fijn als je al een extra vak 
hebt. 

3. We vragen twee keer advies of het diploma atheneum haalbaar is aan je 
lesgevende docenten (zie bijlage 2). Dit doen we via Magister: na SE2 en na 
de uitslag van het eindexamen. Het is zeer aan te bevelen dat je je adviezen 
van je docenten mee neemt in je uiteindelijke beslissing.  

4. Het is verstandig om open dagen van het hbo te bezoeken. Ook inschrijven 
voor 1 mei via studielink is mogelijk; je kan een inschrijving altijd annuleren.  

5. Het havo-vakkenpakket moet om te zetten zijn naar een atheneumprofiel 
(zie bijlage 3), dat betekent in ieder geval dat je naast Engels een tweede 
vreemde taal en wiskunde op het atheneum moet volgen, tenzij de 
vrijstellingsregeling 2e moderne vreemde taal van toepassing is (zie bijlage 
1). 

6. Als je een nieuw vak kiest, moet je bereid zijn om zelfstandig een 
inhaalprogramma te volgen. Dit wordt door school aangeleverd en zal een 
groot deel van de atheneum 4 stof bevatten. Voor sommige vakken is dit 
goed zelfstandig op te pakken, maar voor andere vakken geldt dat een 
succesvolle afronding van het atheneum erg lastig wordt als je alle uitleg van 
atheneum 4 gemist hebt. 

 

Deze punten zorgen ervoor dat er een reële kans is dat je op succesvolle wijze het 
atheneum zal doorlopen. 

Doubleren in atheneum 5 
Leerlingen die na een afgeronde havo-opleiding atheneum 5 hebben gevolgd, maar 
op grond van hun cijferresultaten niet kunnen worden bevorderd naar atheneum 6, 
mogen in atheneum 5 doubleren. Het is wel belangrijk om te kijken of doubleren 
zinvol en kansrijk is met betrekking tot het behalen van het diploma atheneum. 
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Planning 
 

Na SE I 

Vóór 20 december meldt de leerling zich aan voor atheneum 5.  

Na SE II  

De leerling ontvangt via Magister een voorlopig advies van het VLC. Dit advies 
wordt gegeven door de lesgevende docenten. De decaan bespreekt met de leerling 
de mogelijkheden voor wat betreft het vakkenpakket (zie bijlage 3) en de adviezen 
die gegeven zijn. Leerlingen kunnen zich tot 1 mei inschrijven op het hbo. Uiteraard 
is dit belangrijk i.v.m. een tweede keuze of alternatief. 

Na het CE: afronding  

Leerlingen kunnen in deze periode aan een vak gaan werken dat nieuw is in 
atheneum 5. Na de uitslag van het Centraal Examen zullen alle kandidaten van de 
mentor persoonlijk bericht krijgen, met hierin ook het atheneumadvies van de 
eindvergadering. De leerling heeft dan alle informatie die nodig is om een beslissing 
te nemen over doorstromen naar atheneum 5. Als de leerling besluit naar het 
atheneum te gaan, zal er een protocol worden gemaakt, waarin o.a. staat wat 
hij/zij moet doen voor het bijwerken van een eventueel nieuw te volgen vak.  

Leerlingen kunnen uiteraard op ieder moment bij hun decaan (sanr@hetvlc.nl) 
terecht voor extra informatie en voor het stellen van vragen!  

 

Vriendelijke groet, 

 

Dhr. A.P.M. van den Berg, teamleider havo en atheneum bovenbouw 

Mw. R. van de Sande, decaan havo atheneum  

mailto:sanr@hetvlc.nl
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Aanmelden als nieuwe leerling voor atheneum 5 op het VeenLanden 
College met een havo 5 diploma. 
 

Als je op een andere school dan het VeenLanden College je havodiploma hebt 
gehaald en je wilt je overstappen naar atheneum 5 op het VeenLanden College dan 
gelden globaal dezelfde regels als hiervoor beschreven.  

De aanmeldingsdatum is anders. Je moet je voor 1 mei aanmelden, waarbij de 
keuze van je vakken en welke vakken nieuw zijn (i.v.m. inhaalprogramma) van 
belang is (zie bijlage 3). 

Na het behalen van je diploma wordt je uitgenodigd voor een gesprek, waarin je 
wordt meegedeeld of je onder voorbehoud bent aangenomen. Onder voorbehoud, 
want pas aan het einde van het schooljaar kan definitief gezegd worden of er plaats 
voor je is op de atheneum-afdeling. Het is daarom verstandig als je je ook 
aanmeldt bij een andere opleiding.   



7 
 

Overstap havo-atheneum schooljaar 2020-2021 VeenLanden College 

 

Bijlage 1  Vrijstellingsregeling voor de tweede moderne vreemde taal 
 

De vrijstellingsregeling voor de tweede moderne vreemde taal op het atheneum 
betreft leerlingen: 

- met een natuurprofiel (NG/NT), de eenzijdige bèta voor wie het volgen 
van taal een succesvolle afronding van de opleiding hindert; 

- of, met zintuiglijke stoornissen of een andere stoornis die effect heeft op 
taal; 

- of, met een moedertaal anders dan de Nederlandse of Friese; 
 

In het geval van vrijstelling dient de leerling een vervangend vak binnen het 
gekozen profiel te volgen. 

Indien er sprake is van een specifieke stoornis dan dient op school een verklaring 
van een deskundige op het gebied van deze stoornis aanwezig te zijn. De school 
dient vervolgens een inschatting te maken of de taal een belemmering is voor het 
behalen van het diploma atheneum. 

 

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de decaan, die het verzoek met de 
teamleider atheneum en de zorgcoördinator afhandelt. 
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Bijlage 2  Formulier advisering atheneum 

 

Advisering atheneum 

 

Naam leerling: ……………………………………………   Klas: ..….. 

Naam Docent: ……………… Vak: ………   Datum: …………………... 

 

Omschrijving Ja Nee Twijfel 
Heeft doorzettingsvermogen    
Begrijpt de opdracht vrij snel    
Kan zelfstandig werken    
Maakt het huiswerk (bijna) altijd    
Is geïnteresseerd in het vak    
Kan reflecteren op de eigen prestaties    
Heeft goede cijfers  te danken aan inzet    
Heeft goede cijfers  te danken aan inzicht    
Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden    
Kan zich goed concentreren op de taak    
Kan abstracte opdrachten zelfstandig maken    
Heeft overzicht van de taken die gedaan moeten 
worden 

   

Kan werkzaamheden op korte en middellange termijn 
goed overzien 

   

Kan geleerde stof in nieuwe situaties  toepassen    
 

Advies                                                                                                                                                                                                                                     

atheneum hbo twijfel 
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