
Na het behalen van het vmbo tl-diploma de opleiding voortzetten in havo 4?  

 

Toelatingsprocedure havo 4 vanuit vmbo tl:  

 

 De aanmelding voor de opleiding havo-4 moet vóór 1 mei van het lopende schooljaar door 

het Huygens College zijn ontvangen. De leerling ontvangt een ontvangstbevestiging. Hiermee 

is de leerling op de wachtlijst geplaatst totdat een besluit over de toelaatbaarheid is 

genomen.  

 

 In reactie op de aanmelding neemt de decaan na afloop van het eerste tijdvak van het 

centraal examen contact op met de betreffende leerling om de aanmelding te bespreken.  

 

 In het aanmeldingsgesprek komt aan de orde dat voor toelating het diploma vmbo-tl vereist 

is en ook dient het pakket van de examenvakken vmbo-tl aan te sluiten op de havo profielen 

en de door onze school aangeboden mogelijke vakkenpakketkeuze.  

 

 In dit gesprek komt de motivatie van de leerling, het gewenste vakkenpakket en het advies 

van de afleverende vmbo-school aan de orde.  

 

 Het Huygens College betrekt het advies van de vmbo-school over de betreffende leerling 

altijd in het oordeel inzake de toelating.  

 

 Het Huygens College stelt verder als eis dat de leerling in minimaal zeven vakken het examen 

vmbo-tl moet hebben afgelegd. 

  

 Wanneer de leerling een natuurprofiel met het vak wiskunde B wil kiezen, zal de leerling een 

aansluitingsmodule wiskunde B moeten volgen en ook het toelatingsexamen wiskunde B 

moeten afleggen. De aansluitingsmodule en het toelatingsexamen wiskunde B wordt 

aangeboden in de periode tussen het Centraal Examen en de zomervakantie van het jaar van 

aanmelding. 

 

 Naast de genoemde criteria is bij het besluit tot toelating bepalend of er binnen de havo-

opleiding voldoende ruimte is om het gewenste profiel en vakkenpakket aan te bieden. 

 

 Na bekendmaking van de uitslag van het centraal examen beoordeelt de afdelingsleiding of de 

leerling toelaatbaar is (het diploma vmbo-tl moet zijn behaald) en ontvangt de betreffende 

leerling bericht inzake eventuele inschrijving. 

 
 


