
 

 

Afspraken 2013 doorstroom TL - HAVO  

In het SWV Utrecht en Stichtse Vecht hanteren we de volgende afspraken: 

- het inschrijfformulier voor de HAVO (intern en extern) dient voor 1 april binnen te 

zijn; 

- alle TL examen leerlingen melden zich voor 1 april ook op een MBO aan 

- leerlingen die voldoen aan de eisen hebben recht om door te stromen binnen de 

eigen school 

- als de eigen school geen HAVO afdeling heeft, hebben deze leerlingen recht op 

een plaats op een van de scholen in het SWV 

- als er op basis van het intakegesprek gerede twijfels zijn wordt overleg gevoerd 

met de toeleverende school die een positief advies heeft gegeven 

 

De leerling heeft recht op een HAVO 4 plaats1 als deze voldoet aan de volgende eisen:  

- een positief advies van de toeleverende school met onderwijskundige gegevens;  

- een diploma VMBO TL;  

- gemiddeld een 6,8 of hoger voor het schoolexamen en centraal examen bij 

elkaar; 

- niet lager dan een 6,0 voor het CE voor de kernvakken Nederlands, Engels en 

Wiskunde (de laatste eis geldt niet voor leerlingen die CM kiezen zonder 

wiskunde); 

- een vakkenpakket waarmee een profiel gekozen kan worden en minimaal vijf 

gevolgde tl vakken die aansluiten bij het gekozen profiel op de havo. 

 

Achtergrondinformatie 

Op 1 december 2011 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad de 

toelatingscode over de overstap van vmbo naar havo aangenomen. Deze code gaat ervan 

uit dat scholen in hetzelfde voedingsgebied met elkaar overleg voeren over de toelating.  

Met deze afspraken wordt voldaan aan de VO-richtlijn. Bovendien kan de toelating van 

leerlingen eerder geregeld worden, zodat er vroeger in het jaar duidelijkheid bestaat voor 

de benodigde formatie voor 4havo. Daarnaast hoeven leerlingen niet meer te “shoppen” 

langs de verschillende scholen in de regio omdat de toelatingseisen hetzelfde zijn. 

                                                      
1 Het recht van doorstromen betekent dat een leerling recht heeft op een passende plek op een van de scholen 
binnen dit samenwerkingsverband. Dit betekent niet het recht op doorstromen binnen een bepaalde school. 
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