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Voor overstappen binnen het Veurs Lyceum zijn criteria vastgesteld. Deze zijn hieronder 
vermeld. Indien een overstap niet staat benoemd, betekent dat dat deze overstap niet 
mogelijk is bij ons op school.  
 
1 mavo/havo > 2 havo en 1 havo/atheneum > 2 atheneum 
Minimaal cijfer 7,5 als gemiddelde voor de vakken Ne, En, Fa, gs, bi, ak, wi en kb 
Zie de Overgangsnormen voor het geldende schooljaar 
 
2 mavo > 3 havo 
Positief advies docenten mavo 
 
2 havo > 3 atheneum 
Positief advies docenten havo 
 
2 havo > 3 mavo 
Positief advies docenten havo én onvoldoendes worden met 1 punt opgewaardeerd,  
waarna de overgangsnormen van 2 naar 3 mavo worden toegepast 
 
3 havo > 4 mavo 
Positief advies docenten havo én onvoldoendes worden met 1 punt opgewaardeerd, 
waarna de overgangsnormen van 3 naar 4 mavo worden toegepast. 
Voor verschillende vakken moeten aanvullende programma’s worden gevolgd, 
sommige vakken moeten worden ingehaald, zoals kunstvakken 1 (ckv) en 
maatschappijleer 
 
3 vwo > 4 havo 
Positief advies docenten vwo én onvoldoendes worden met 1 punt  
opgewaardeerd, waarna de overgangsregeling van 3 naar 4 havo wordt toegepast 

 
4 vwo > 5 havo  
Een overstap die alleen in (zeer) uitzonderlijke situaties wordt toegepast 
In principe gaat een leerling van 4 vwo eerst naar 4 havo, vanwege het grote verschil in 
examenprogramma’s tussen havo en vwo 
Positief advies docenten vwo én minimaal eindcijfer 6,5 voor maatschappijleer en ckv 
Er is geen sprake van het ophogen van onvoldoendes  
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4 mavo > 4 havo 
Criterium 
1. Diploma mavo met daarnaast ook een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het 

eindexamen vormen 
2. Er is sprake van een passend vakkenpakket voor het havo profiel 
3. De aanmeldprocedure is voor 1 april van het voorafgaande schooljaar doorlopen 
 
Richtlijnen: we adviseren de overstap van 4 mavo naar 4 havo pas te maken als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 
4. Een positief havo-advies* van de mavo-school/-afdeling 
5. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers (SE- en CE-vakken) 4-mavo is minimaal 

6,8 over de vakken die relevant zijn voor de doorstroom naar 4 havo. Relevant betekent 
in dit geval: de vakken die in de havo worden gevolgd 

6. Geen tekorten/deficit punten in de eindcijfers  
7. Het cijfer voor de rekentoets mavo (2F) is voldoende indien de rekentoets onderdeel is 

van het examen 

*  Bij overstap naar een andere school binnen de scholengroep Spinoza kan, na overleg en 
overeenstemming tussen de betrokken scholen, het advies van de stamschool door de ontvangende 
school heroverwogen worden. 

  



Doorstroom en instroom per schooljaar 2022-2023 

Procedure overstap van 4 mavo naar 4 havo 
 

Stap Wanneer Wat Wie 

1 januari Voorlichting 3/4M overstap naar 4H  
(inclusief procedure) bijwonen 

teamleider 
havo/decaan mavo 

2 jan - feb Leerling meldt zich aan met intern 
aanmeldformulier 

leerling 

3 jan - feb Mentor heeft gesprek met leerling en zet 
handtekening op aanmeldformulier 

mentor en leerling 

4 voor 1 maart Leerling levert aanmeldformulier inclusief 
pakketkeuze in bij decaan mavo 

leerling 

5 voor medio 
maart 

Decaan mavo screent pakketkeuze leerling en 
vraagt teamleider mavo pakketkeuze havo voor 
betreffende leerling in Zermelo te openen 

decaan mavo 

6 voor 1 april Leerling voert gekozen pakket in Zermelo in en 
ouders keuren pakket goed 

leerling / ouders 

7 juli N.a.v. overgangsvergadering en ruimte in de 
klassen bepaalt teamleider havo of plaatsing 
mogelijk is en brengt leerling en ouders op de 
hoogte van besluit 

teamleider havo 

 
Voor 1 maart moet de leerling zich hebben aangemeld bij de administratie (inschrijfformulier bij de 
administratie te verkrijgen). Voor deze datum moet het ingevulde aanmeldingsformulier zijn ingeleverd en 
moet de profielkeuze en het vakkenpakket voor de havo bekend zijn. Aanmeldingen later dan 1 maart worden 
niet meegenomen bij het bepalen van de clusters en/of groepssplitsingen. De leerling dient ook ingeschreven te 
zijn voor een mbo-opleiding. 
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4 havo > 5 vwo en 5 havo > 6 vwo 
Deze overstappen zijn niet mogelijk 
 
5 havo > 5 atheneum 
Criterium 
1. Diploma havo waarmee op het atheneum een volledig* vakkenpakket gekozen kan 

worden 
2. De leerling heeft in wiskunde eindexamen gedaan op havo niveau 
 
Richtlijnen: we adviseren de overstap van 5 havo naar 5 atheneum pas te maken als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 
3. Positief advies van de havo-school/afdeling 
4. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers (SE- en CE-vakken) 5 havo is minimaal 6,5 

over de vakken die relevant zijn voor de doorstroom naar 5 atheneum. Relevant 
betekent in dit geval: de vakken die in het vwo worden gevolgd 

5. Voor wiskunde minimaal het afgeronde eindcijfer 7 behaald in 5 havo 
6. Geen tekorten/deficit punten in de eindcijfers 

 
*  Als een leerling in 5 atheneum profiel NT/NG/EM kiest: dan moet er op de havo examen zijn gedaan in 

een 2e moderne vreemde taal: Frans of Duits. 

 
Let op: leerlingen met informatica in de havo kunnen lastig doorstromen naar 5 atheneum, 
omdat informatica in het vwo ontbreekt.  
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Procedure overstap van 5 havo naar 5 atheneum 
 

Stap Wanneer Wat Wie 

1 jan - feb Leerling meldt zich aan met intern 
aanmeldformulier 

leerling 

2 jan - feb Mentor heeft gesprek met leerling en zet 
handtekening op aanmeldformulier 

mentor en leerling 

3 voor 1 maart Leerling levert aanmeldformulier inclusief 
pakketkeuze in bij decaan havo/vwo 

leerling 

4 voor medio 
maart 

Decaan havo/vwo screent pakketkeuze leerling 
en vraagt teamleider havo pakketkeuze vwo voor 
betreffende leerling in Zermelo te openen. 

decaan havo/vwo 

5 voor 1 april Leerling voert gekozen pakket in Zermelo in en 
ouders keuren pakket goed 

leerling / ouders 

6 juli N.a.v. overgangsvergadering en ruimte in de 
klassen bepaalt teamleider vwo of plaatsing 
mogelijk is en brengt leerling en ouders op de 
hoogte van besluit 

teamleider vwo 

 
Voor 1 maart moet de leerling zich hebben aangemeld bij de administratie (inschrijfformulier bij de 
administratie te verkrijgen). Voor deze datum moet het ingevulde aanmeldingsformulier zijn ingeleverd en 
moet de profielkeuze en het vakkenpakket voor het vwo bekend zijn. Aanmeldingen later dan 1 maart worden 
niet meegenomen bij het bepalen van de clusters en/of groepssplitsingen.  

 
 
Tussentijds overstappen naar een lagere afdeling in de bovenbouw (klas 4 en 
hoger) 
Tussentijds overstappen naar een lagere afdeling is niet het gehele jaar mogelijk. Het is om 
verschillende redenen gewenst – bijvoorbeeld om te komen tot een betrouwbaar jaarcijfer 
in de nieuwe afdeling – dat de leerling in de lagere afdeling minstens twee van de drie 
perioden doorbrengt. Het laatste mogelijke moment van overstap is dus direct na de 
eerste rapportvergadering. De aanvraag wordt ingediend bij de mentor en teamleider.  
De rapportvergadering kan leerling en ouders een dringend advies, de ouders beslissen 
echter of zij akkoord gaan met de overstap. 
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Tussentijds overstappen naar een ander profiel/ander vak in de bovenbouw 
(klas 4 en hoger) 
Tussentijds overstappen naar een ander profiel/ander vak is niet het gehele jaar mogelijk. 
Het is om verschillende redenen gewenst – bijvoorbeeld om te komen tot een betrouwbaar 
jaarcijfer in de nieuwe afdeling – dat de leerling het andere profiel/ander vak minstens 
twee van de drie perioden volgt. Het laatste mogelijke moment van overstap is dus direct 
na de eerste rapportvergadering.** De aanvraag wordt ingediend bij de mentor en 
teamleider. Na diens toestemming worden de decaan en de vakdocenten geraadpleegd. 
De uiteindelijke toestemming wordt verleend door de teamleider. 
 
**  Leerlingen in examenklassen kunnen tot uiterlijk de herfstvakantie tussentijds overstappen naar een 

ander profiel/ ander vak 
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