
 

De overstap van 5havo naar 5vwo 

Waarom doorstromen naar 5vwo? 

Als je in 5havo zit, sta je voor de keuze van een vervolgopleiding. De meeste leerlingen gaan 

door naar het HBO, maar je kunt er ook voor kiezen om langer in het algemeen vormend 

onderwijs te blijven en door te gaan naar 5vwo. 

Waarom zou je dat doen?  De belangrijkste reden is: je vergroot je algemene ontwikkeling. 

Daar zal je je leven lang plezier van hebben. Net zo belangrijk: je kunt met een vwo-diploma 

rechtstreeks overstappen naar de universiteit (WO). Je stelt je definitieve keuze voor een 

richting uit en dat kan prettig zijn als je nog helemaal geen idee hebt in welke beroepsrichting 

je geïnteresseerd bent. Maar je moet er niet voor kiezen om naar vwo door te stromen met 

als enige motivatie dat je niets anders weet.  Als je kans van slagen wilt hebben, moet je er 

positief gemotiveerd en met een goede ondergrond (dus: goede resultaten op het Havo) aan 

beginnen. Je moet natuurlijk ook wel zin hebben om nog twee jaar bezig te zijn met de 

algemeen vormende vakken.  

Waar begin ik aan? 

Met je havodiploma kom je in 5vwo; je gaat dan in principe verder in het profiel dat je op 

havo ook al had. Er zijn echter wel wat verschillen in keuzemogelijkheden: 

 Je moet een tweede vreemde taal kiezen (Frans of Duits). 

 Je moet een vorm van wiskunde doen: tenminste wiskunde C in CM. Als je op havo 

geen wiskunde hebt, heeft het dus geen zin je aan te melden.  

 NLT en  BSM worden op vwo niet gegeven. Als je één van die vakken hebt, moet je 

een ander vak daarvoor in de plaats kiezen. 

 Filosofie wordt wel op VWO gegeven, maar kun je als instromer in 5vwo niet kiezen 

omdat je een jaar gemist hebt. 

 CKV en maatschappijleer hoef je niet te volgen (daarvoor krijg je vrijstelling) omdat je 

die vakken op havo al afgerond hebt. De lesuren die daarmee vrij komen kun je 

besteden aan het wegwerken van eventuele achterstanden. 

 

Is vwo veel moeilijker dan havo? 

Het zal je niet verbazen dat vwo inderdaad moeilijker is dan havo. Waar zit dat verschil dan 

in? 

 Het tempo is hoger. 

 Er wordt door de docent minder tijd besteed aan herhaling. 

 Je moet meer stof zelfstandig, soms als huiswerk, verwerken. 

 Er wordt dieper op de stof ingegaan. 

 Er wordt een groter beroep gedaan op je analytisch vermogen. 



 Je moet goed verbanden kunnen leggen tussen verschillende onderdelen van de stof 
en kennis over de verschillende onderdelen kunnen integreren. 

 Je moet kritisch naar de stof kunnen kijken. 
 

Je moet dus wel goed gemotiveerd zijn om de overstap te maken. Als je op havo niet een 

extra vreemde taal in je pakket had, zal je in de vakantie voorafgaand aan 5vwo al wat tijd 

moeten besteden aan het inhalen van de tweede vreemde taal. Daarnaast kunnen er bij 

andere vakken achterstanden zijn die weggewerkt moeten worden. Ook moet je het zien 

zitten om nog twee jaar in het algemeen vormend onderwijs te blijven, meer in het bijzonder: 

op het Bertrand Russell College. 

Het is dus wel moeilijker, het kost tijd, maar aan de andere kant: de leerlingen die uiteindelijk 

vwo gaan doen en daar ook slagen, hebben nooit spijt van de stap! Ze hebben heel veel 

extra geleerd, een academische manier van denken gekregen, en vaak nog twee heel fijne 

jaren gehad op het Bertrand Russell college.  

Kan ik ook naar een vwo-afdeling op een andere school? 

Het is mogelijk naar een andere school over te stappen. De meeste leerlingen blijven echter 

op het Bertrand Russell college. Dat heeft als voordeel dat je veel docenten en 

medeleerlingen al kent en dat zij jou ook kennen. Bij een andere school kan het programma 

van toetsing en afsluiting anders in elkaar zitten dan op het Bertrand Russell college en dat 

kan problemen opleveren. 

Kan ik ook afgewezen worden voor 5vwo? 

Er zijn leerlingen die het advies krijgen om niet aan 5vwo te beginnen. Dat kan te maken 

hebben met je capaciteiten, maar vooral ook met je werkhouding, motivatie en gedrag. Het is 

daarom belangrijk dat je je ook oriënteert op een opleiding op het HBO. 

Het is niet mogelijk om over te stappen van een maatschappijprofiel naar een natuurprofiel. 

Hoe pak ik het aan? 

Als je denkt dat je misschien na het behalen van je diploma wel door wilt gaan naar vwo, 

praat er dan eens over met een aantal mensen op school en thuis. Denk aan: je ouders, 

medeleerlingen (die al op vwo zitten), je mentor, vakdocenten, de decaan en de 

afdelingsleider. 

Vraag hen wat ze vinden van je idee om naar vwo te gaan: past het bij je, vinden ze je 

genoeg gemotiveerd, denken ze dat je voldoende interesse hebt in de stof?  

Als je er echt werk van wilt maken, ga dan ook (extra) serieus om met je schoolwerk. Je hebt 

een goede ondergrond nodig voor de overstap. Vraag je bij de voorbereiding voor je 

schoolexamens af: kan ik er nog een schepje bovenop doen? Zou ik lastiger stof 

aankunnen? Is mijn aanpak goed genoeg voor vwo? Heb ik wel plezier in leren?  

En als je dan de resultaten van je schoolexamens terugkrijgt, bedenk dan of je idee reëel is: 

zijn je resultaten ruim voldoende?  

 



De procedure 

 Na de eerste schoolexamens (november in 5havo): maak een afspraak met de 

decaan, Mw. De Moel. Vraag om een adviesformulier. 

 Tussen december en maart:  ga met het adviesformulier langs je vakdocenten. 

 Voor 15 maart 2017: Meld je aan bij Mw. Scholten of bij Mw. De Moel. 

 Na het CE: (begin juni): Intakegesprek met Mw. De Moel en Dhr. Jonkman. 

 

 

 

 

  



 

 


