VWO 5 en 6 in één jaar op de CSG (V6S)
Na het succesvol behalen van je havo diploma kun je kiezen om het vwo in één jaar te behalen. Dit houdt
in dat je vwo 5 en vwo 6 in één jaar doet. Je wordt geplaatst in vwo 6 en doet dezelfde toetsen als de
reguliere vwo 6 leerlingen. Het verschil is echter dat een reguliere vwo-leerling vanaf de vijfde klas tot en
met de zesde klas het eindexamendossier opbouwt en dat een leerling die het in één jaar doet, dit
eindexamendossier opbouwt in één jaar. De weging van de toetsen van het versnelde programma ligt dan
ook vast in een apart PTA.
Wanneer kies je voor de vwo - twee jaar in één opleiding?
Het versnelde vwo-programma is bedoeld voor excellente en gemotiveerde leerlingen met een havo
diploma, die een bewuste keuze maken om na de havo het vwo te volgen om zo een universitaire
opleiding te kunnen gaan doen. Het talent en de motivatie van de leerling moet duidelijk blijken uit de
verschillende onderdelen van de toelatingsprocedure.
Verschillen & Deficiënties:
Er is een aantal verschillen tussen havo en vwo. Sommige vakken zijn verplicht op het vwo, terwijl deze
niet verplicht zijn op de havo. Hierdoor is er altijd sprake van deficiëntie(s). Daarnaast hebben we te
maken met het niveauverschil en het feit dat er op het vwo een beroep wordt gedaan op andere
studievaardigheden en een sterkere motivatie en zelfstandigheid.
Voor vwo is een tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans) verplicht. Als je geen Frans of Duits hebt
gevolgd op de havo, kan dit een belemmering zijn voor je toelating tot het vwo. Frans of Duits kan je niet
als ‘startvak’ (= nieuw vak) kiezen in het vwo. In principe ben je in dat geval dus niet toelaatbaar. Een
ontheffing voor deze tweede moderne vreemde taal is slechts mogelijk als:
Er sprake is van het feit dat de tweede moderne vreemde taal de enige belemmering is voor het succesvol
afronden van de vwo-opleiding en je hebt een NG- of NT-profiel.
Redenen voor ontheffing kunnen bijvoorbeeld zijn:
 Leerling is dyslectisch
 Leerling heeft een andere moedertaal dan het Nederlands
 Leerling heeft een leer-/gedragsstoornis die effect heeft op het leren van een taal
De afdelingsleider en de decaan van het vwo nemen uiteindelijk de beslissing over de ontheffing van de
tweede moderne vreemde taal. Dit besluit is bindend. Ontheffing betekent dat er een extra vak in plaats
van de tweede moderne vreemde taal dient te worden gekozen.
In het vwo doe je examen in acht vakken. Altijd één meer dan in de havo. Ook als je beschikt over een
tweede moderne vreemde taal op het havo diploma, zal je een extra vak moeten kiezen. Hierbij heb je
(afhankelijk van jouw profiel en eventuele roosterbeperkingen) de keuze uit: Informatica, Aardrijkskunde,
BSM en Textiele Vormgeving. Aangezien je dit vak feitelijk minimaal één jaar gemist hebt, dien je deze
achterstand (deficiëntie) weg moeten werken. Hiervoor schrijf je een plan van aanpak. Aangezien je dit
vak feitelijk twee jaar gemist hebt, dien je deze achterstand (deficiëntie) weg moeten werken. Hiervoor
schrijf je een plan van aanpak.
Nog een verschil tussen het havo en het vwo is dat wiskunde verplicht is. Als je geen wiskunde hebt
gevolgd voor je Havo examen, ben je niet toelaatbaar tot het vwo. Heb je wel wiskunde afgerond op
havoniveau, dan ben je verplicht deel te nemen een wiskunde-overstapweek en deze tevens succesvol af
te ronden. Deze overstapweek vindt op school plaats, direct na het eerste tijdvak van het centraal
eindexamen. Je dient deze periode dan ook volledig beschikbaar te zijn voor school.

Vrijstellingen?
Voor CKV en maatschappijleer krijg je een vrijstelling. Dit geldt echter niet voor het profielwerkstuk. Het
profielwerkstuk van de havo kan wellicht als een goede basis dienen voor een vervolgonderzoek. Bewaar
daarom deze documenten goed, dus ook de beoordelingen van de docent. Hetzelfde geldt ook voor
andere handelingsdelen en praktische opdrachten, wellicht kunnen deze voor het vwo aangepast worden
en zijn ze nog bruikbaar.
Toelatingseisen en –procedure:
 Leerling schrijft een motivatiebrief en een plan van aanpak om mogelijke deficiënties weg te
werken. In de motivatiebrief wordt ook duidelijk bekend gemaakt welke wo-opleiding de drijfveer
is. De motivatiebrief, het plan van aanpak en een kopie van de inschrijving bij Studielink wordt
uiterlijk één week voordat het intakegesprek plaatsvindt, ingeleverd bij de decaan van het vwo.
 Leerling vraagt een intakegesprek aan met de decaan van het vwo voorafgaand aan het centraal
schriftelijk eindexamen. Dit kan vanaf 1 februari in je eindexamenjaar tot 30 april 2018.
 Leerling (die elders de havo volgt) moet zich hebben aangemeld bij de administratie van de
Copernicus SG middels het aanmeldformulier, Dit moet vóór 1 mei 2018 binnen zijn.
 Leerling moet zich inschrijven voor een hbo-opleiding via Studielink, voor het geval dat de leerling
niet tot het vwo wordt toegelaten.
 Het gemiddelde van alle cijfers op de eindlijst van havo 5 dient minimaal een 7,0 te zijn. Als je je
havodiploma niet behaalt op de Copernicus, dien je jouw diplomacijferlijst binnen twee dagen (na
bekendmaking) in te scannen en te mailen.
 Leerling mag geen onvoldoendes op de eindlijst hebben voor de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde.
 Voor het centraal schriftelijk eindexamen (CE) mag de leerling geen onvoldoendes halen.
 Het advies van de vakdocenten moet meer dan 80% positief zijn. NB. Bij instroom van een
andere school kan hiernaar geïnformeerd worden.
 Leerling rondt de wiskunde-overstapweek succesvol af.
De afdelingsleider en de decaan van het VWO nemen uiteindelijk de beslissing over de toelating. Dit
advies/besluit is bindend.
Toegelaten?  Verdere afspraken:
Als je bent toegelaten voor vwo, twee jaar in één, gelden de volgende afspraken:
 Leerling toont goede motivatie en uitstekende inzet tijdens alle lessen en activiteiten voor school,
daaraan gekoppeld geldt een aanwezigheidsverplichting.
 Plan van aanpak voor deficiënties wordt voor de zomervakantie, op initiatief van de leerling
besproken met de vakdocenten. De afspraken die gemaakt worden om de deficiënties weg te
werken, worden nageleefd.
 Na de eerste en tweede toetsperiode zal de rapportenvergadering een bindend studie-advies
opstellen. Indien het studie advies negatief is, verlaat de leerling de vwo 6 klas en mag de leerling
een verzoek indienen om in vwo 5 geplaatst te worden.
 Ouders wordt verzocht regelmatig contact te zoeken met de mentor van de leerling om zo de
voortgang te bespreken.
 Het twee-jaar-in-één programma dient binnen één jaar te worden afgerond. De leerling wordt
aan het eind van het jaar uitgeschreven en niet opnieuw toegelaten.
 Bij plaatsing in vwo 5 gedurende het traject geldt dat de leerling niet mag doubleren. Is dit toch
het geval wordt de leerling eveneens aan het eind van het jaar uitgeschreven en niet opnieuw
toegelaten.
Voor vragen over of aanmelding voor het vwo, twee jaar in één kun je terecht bij de decaan van het vwo,
mevr. Van Werkhoven: WEL@atlascollege.nl

