
Procedure doorstromen H5 naar V5 

 

1. Eisen voor doorstromen H5 naar V5:  

1. Leerlingen zijn in het bezit van een Havo diploma. 

2. Leerlingen melden zich zo tijdig mogelijk aan (voor 1 april). 

3. Bij elke aanmelding voert de decaan een intakegesprek over de 

mogelijkheden van de gewenste profielkeuze en over de motivatie van de 

leerling. 

4. Afhankelijk van de tijd van aanmelding kan de school de keuze van bepaalde 

vakken /profielen niet toestaan. 

 

2. Plaatsing geschiedt als: 

1. De toeleverende school/de docenten die de leerling les hebben gegeven een 

positief advies geven. 

2. Dit advies stoelt op een onderwijskundige en pedagogische onderbouwing. 

3. De leerling een positieve, intrinsieke motivatie heeft, mede in het licht van de 

gewenste vervolgopleiding. 

4. De te kiezen vakken met een voldoende resultaat in Havo 5 zijn afgerond. 

5. Het gemiddelde van de eindcijfers van het HAVO diploma tenminste 6,8 is. 

 

Mogelijkheden doorstroom van H5 naar V5 per vak. 

 

Bij doorstroom van H5 naar V5 hoeven leerlingen geen schoolexamens in te halen 

als zij in het vak examen hebben gedaan. Wel kan het zijn dat zij een deel van de 

stof in moeten halen, omdat dat onderdeel is van het Centraal Examen. 

Als leerlingen geen examen hebben gedaan in het vak is het bij enkele vakken toch 

mogelijk om door te stromen. 

 

 Inhaalprogramma als je 

examen hebt gedaan in 

het vak in H5  

Kiezen als je geen examen hebt 

gedaan in het vak in H5 

NE nee n.v.t. 

FA nee nee 

DU nee nee 

EN nee n.v.t. 

CKV vrijstelling  

ANW vrijstelling  

MA vrijstelling  

GS nee nee 

AK nee ja met inhaalprogramma in V5 

WIS A 

en C 

inhaalprogramma begin V5 nee 

WIS B Nee  nee 



WIS D n.v.t.  nee  

NA inhaalprogramma begin v5 nee 

SK nee nee 

BI nee ja met inhaalprogramma in h5 (start 

begin H5)  

NLT nee ja  

EC ja nee 

BE ja nee 

Kunst ja ja met inhaalprogramma in V5 

BSM nee ja met inhaalprogramma in V5 

 

Inhaalprogramma’s 

 

AK 

2 schoolexamentoetsen inhalen uit V4. De leerling doet dit gedurende V5 zelfstandig 

in overleg met de docent. 

 

WIS A 

Vanaf 2017 geldt het nieuwe examenprogramma. Het kansrekenen zit dan in de 

havo niet meer in het examenprogramma en moet worden ingehaald. Dit moet 

gedaan zijn voor toetsperiode 2 begint in V5. Het gaat om 2 hoofdstukken (H4 en 

H7). Daarnaast het hoofdstuk machtsverbanden (H6), maar dit kan eventueel ook 

tijdens V5.  

 

EC en BE   

De stof die behandeld is in V4 wordt gedeeltelijk al behandeld in Havo. De 

betreffende lesbrieven gaan echter op onderdelen dieper op de stof in en deze 

kennis is ook noodzakelijk voor het goed doorkomen op het VWO. Het is daarom 

belangrijk dat de leerling direct bij het bestellen van de lesbrieven voor V5 ook de V4 

lesbrieven bestelt. De leerling kan in de loop van V5 en V6 bij de verschillende 

onderdelen de diepere stof tot zich nemen. De docent kan hem/haar hierbij helpen. 

Ook worden bij EC lesbrieven van V4 herhaald in V6. 

 

NA 

Er is een kleine hoeveelheid stof die behandeld is in V4 en niet behandeld wordt in 

H4 of H5. Deze stof kan de leerling gemakkelijk in V5 inhalen. Geschatte benodigde 

tijd: in de orde van vijf uur. Leerling doet dit aan het begin van V5 in overleg met de 

natuurkundedocent. 

 

 

 

 

 



Natuurkunde: vwo4-stof die niet behandeld is in havo4 of havo5 

1.5 Schakelingen in huis De wetten van Kirchhoff (blz. 37) 

2.4 Afstand en beweging (Verdiepen) Formules voor eenparige versnelde 

beweging van uit stilstand (blz. 79) 

3.2 Deeltjesmodel Eigenschappen van gassen t/m algemene gaswet 

(blz. 98 t/m 108) 

3.3 Lichte en sterke 

materialen 

Deeltjes model bij vaste stoffen en vloeistoffen 

(blz. 109) 

4.2 Soorten krachten Luchtweerstand Fw = ½cwAρv2 (blz. 149) 

  Derde wet van Newton (blz. 150) 

 

BSM 

Inhalen één grote schriftelijke toets. Als je als havoleerling al BSM hebt gevolgd, heb 

je alle praktijkdomeinen al gedaan, maar dan in afgeslankte vorm.  

Havoleerlingen die geen BSM hebben gehad, krijgen geen inhaalprogramma voor de 

praktijkonderdelen.  

 

Kunst 

CE stof wisselt bij Kunst Algemeen (theorie) per jaar. Per leerling zal er gekeken 

moeten worden wat het CE onderwerp is en wat de leerling heeft gemist. Theorie die 

gemist is zal  voor de start van V6 zelfstandig ingehaald moeten worden. De leerling 

kan een boek van de docent lenen. Overleg aan het begin van V5 tussen docent en 

leerling is nodig.   

Het is mogelijk dat een leerling in V5 instroomt zonder examen gedaan te hebben in 

H5, er zal wel een en ander ingehaald moeten worden zoals hierboven beschreven.  

Voor Kunst Beeldend (praktijk) is geen inhaalprogramma, indien nodig een paar 

kleine opdrachten. 

 

BIO 

Als een leerling geen eindexamen biologie heeft gedaan op de havo, moet de V4-stof 

worden ingehaald. Dit is alleen mogelijk als tijdens het havo 5 jaar wordt aangesloten 

bij een vwo 4 klas om het programma dan al mee te lopen. Lessen en toetsen 

worden in overleg met de docent ingeroosterd voor zover het in het H5-rooster past. 

 

 


