
 

 

 
 
 
 

 
Toelatingsprotocol en procedure toelating havo-4 met diploma vmbo-t 

 
 
De besturen in Nijmegen en omstreken hebben onderstaande afspraken gemaakt in het kader van de 
toelating van geslaagde leerlingen vmbo-t op de havo.  
 
Toelating tot havo-4 wordt bepaald door vier criteria:  

▪ heeft de leerling eindexamen gedaan in zeven theoretische vakken? 
▪ het gemiddelde van de eindcijfers, en 
▪ het advies van de aanleverende school/afdeling, en 
▪ de motivatie van de leerling 

 
Als een leerling geslaagd is voor vmbo-t met zeven theoretische vakken, dan is deze leerling sowieso 
toelaatbaar tot havo-4, ongeacht het gemiddelde cijfer. 
 
Als een leerling in zes theoretische vakken eindexamen heeft gedaan, geldt het volgende: 
voor toelating is een gemiddeld cijfer van 6,8 van de vakken waarin examen is afgelegd vereist.  
 
Het gemiddelde wordt berekend op basis van het gemiddelde van SE en CE, afgerond op één decimaal. De 
berekening geschiedt door van alle vakken de eindcijfers op één decimaal afgerond op te tellen en de 
uitkomst daarvan te delen door het aantal cijfers. Cijfers met uitsluitend een schoolexamen tellen in de 
berekening mee met het gehele eindcijfer.  
Leerlingen krijgen na het bekend worden van de uitslag van het CE (of indien relevant na herprofilering van 
een vak) definitief uitsluitsel over de toelating tot het havo.  

Naast het gemiddelde cijfer is het advies van de vakdocenten/school belangrijk bij het besluit tot toelating. 
Het advies van docenten wordt gebaseerd op tussen de scholen afgestemde criteria.  
 
Leerlingen dienen zich voor toelating tot het havo vóór 1 maart aan te melden met een daartoe bestemde 
aanmeldingsformulier. Voor het traject van aanmelding tot uitsluitsel wordt onderstaand tijdpad 
aangehouden. Het toelatingsbesluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de leerling.  
Voor externe aanmeldingen geldt: plaatsing wordt naast de inhoudelijke afweging ook bepaald door de 
plaatsingsmogelijkheid van de school (totaal aantal leerlingen havo-4, roosterimplicaties).  
Leerlingen geven bij aanmelding aan of ze zich bij meerdere scholen hebben aangemeld en naar welke 
school hun eerste voorkeur uitgaat.  
  



 

 

 
 
 
 
 
Tijdpad toelatingsprocedure leerlingen vmbo-t4 - havo-4 INTERN 
 

 
Toelatingsprocedure leerlingen vmbo-t4 - havo-4 EXTERN 
 

Aanmelden Neem contact op met de decaan van havo-4 voor een 
kennismakingsgesprek. 

Gesprek decaan De decaan vraagt de leerling (en diens ouders) op gesprek om te bekijken 
of aan de toelatingseisen voldaan kan worden en om toelichting te geven 
over onze bovenbouw. 
De decaan vraagt informatie over de leerling op bij de oude school. 

Gesprek kernteam Als de decaan mogelijkheden ziet voor een overgang naar havo-4, wordt de 
leerling overgedragen aan het kernteam havo. De leerling wordt 
uitgenodigd voor een gesprek dat zal gaan over studiehouding en de 
gewenste werkwijze op het Montessori College. 

Beslissing kernteam Het kernteam bepaalt of de leerling toelaatbaar is. De decaan deelt de 
beslissing mede aan de leerling. Let wel: dit is nog geen garantie dat de 
leerling geplaatst kan worden! 

Definitieve aanname Na de laatste rapportvergaderingen van havo-3 en -4 weten we hoeveel 
plaats er is in havo-4. De plaatsen die vrij zijn worden gevuld met externe 
leerlingen op basis van datum van aanmelding. De leerling krijgt z.s.m. te 
horen of hij/zij geplaatst is. 

 

Datum   Toelichting 

43891 Uiterste aanmelddatum In de maanden januari/februari communicatie naar 
ouders en leerlingen dat dit de uiterste datum van 
aanmelding is voor de eigen school en voor eventuele 
andere scholen. 

maart Opvragen van de adviezen 
van vakdocenten 

School vraagt intern advies aan docenten van 
betreffende leerling. 

maart/april Toelatingsgesprekken 
(eventueel) 

Als daar aanleiding voor is kan de kandidaat 
uitgenodigd worden voor een toelatingsgesprek. 
Motivatie, profielkeuze, resultaten SE, aansluiting, 
vakadviezen, kunnen hier o.a. aanleiding toe geven. 

mei start CE   

juni Uitslag CE vmbo-t Gemiddelde is bekend 

juni Definitieve bekendmaking 
toelating havo-4 

Zo spoedig mogelijk na de CE-uitslag zal de toelating of 
afwijzing schriftelijk worden medegedeeld. 


