
Doorstroomrecht 

Hieronder staat de wettelijke regeling rond het extra vak met betrekking tot de doorstroom 

van vmbo naar havo beschreven. 

Een leerling die in het bezit is van een diploma vmbo in de gemengde leerweg of in de 

theoretische leerweg kan de toelating tot het vierde leerjaar van de havo niet worden 

geweigerd, indien het eindexamen dat heeft geleid tot zijn diploma een van de 

onderstaande vakken als extra vak omvat. 

De extra vakken die de leerling de garantie op doorstroom kunnen geven, zijn, door middel 

van verwijzingen naar de relevante bepalingen in de WVO en het Inrichtingsbesluit WVO, 

opgenomen in artikel 10 van het Inrichtingsbesluit WVO. Het vak kan een (nog niet 

gekozen) vak uit de profieldelen of uit het vrije deel betreffen, maar kan ook een extra vak 

– dus geen vervangend vak – op het niveau van een hogere schoolsoort zijn.

Het extra vak kan evenwel geen schooleigen vakken of beroepsgerichte vakken betreffen.

Het extra vak kan niet de havo- en vwo-vakken algemene natuurwetenschappen en kunst

(algemeen) zijn, omdat deze vakken een te beperkte studielast hebben.

Als extra vak voor toelating tot havo kan worden gekozen: 

Vmbo-vakken: 

▪ wiskunde

▪ natuur- en scheikunde I

▪ natuur- en scheikunde II

▪ biologie

▪ maatschappijkunde

▪ geschiedenis en staatsinrichting,

▪ aardrijkskunde

▪ economie

▪ Franse taal

▪ Duitse taal

▪ Spaanse taal

▪ Turkse taal

▪ Arabische taal

▪ vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans, drama

▪ Friese taal en cultuur

▪ lichamelijke opvoeding 2

▪ informatietechnologie
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HAVO-vakken: 

 

▪ wiskunde A: 320 

▪ wiskunde B: 360 

▪ wiskunde D: 320 

▪ natuurkunde: 400 

▪ scheikunde: 320 

▪ natuur, leven en technologie: 320 

▪ informatica: 320 

▪ biologie: 400 

▪ scheikunde: 320 

▪ aardrijkskunde: 320 

▪ economie: 400 

▪ geschiedenis: 320 

▪ bedrijfseconomie: 320 

▪ maatschappijwetenschappen: 320 

▪ Franse taal en literatuur: 400 

▪ Duitse taal en literatuur, : 400 

▪ Spaanse taal en literatuur: 400 

▪ Russische taal en literatuur: 400 

▪ Italiaanse taal en literatuur: 400 

▪ Arabische taal en literatuur: 400 

▪ Turkse taal en literatuur: 400 

▪ Friese taal en cultuur: 400 

▪ kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), 

muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving: 320 

▪ filosofie: 320 

▪ Spaanse taal en literatuur (elementair): 320 

▪ Russische taal en literatuur (elementair): 320 

▪ Italiaanse taal en literatuur (elementair): 320 

▪ Arabische taal en literatuur (elementair): 320 

▪ Turkse taal en literatuur (elementair): 320 

▪ bewegen, sport en maatschappij: 320 

 

 

VWO-vakken: 

▪ wiskunde A: 520 

▪ wiskunde B: 600 

▪ wiskunde C: 480 

▪ wiskunde D: 440 

▪ natuurkunde: 480 

▪ scheikunde: 440 

▪ natuur, leven en technologie: 440 

▪ informatica: 440 

▪ biologie: 480 

▪ aardrijkskunde: 440 

▪ economie: 480 

▪ geschiedenis: 440 

▪ geschiedenis: 480 

▪ bedrijfseconomie: 440 

▪ maatschappijwetenschappen: 440 

▪ Franse taal en literatuur: 480 

▪ Duitse taal en literatuur: 480 

▪ Spaanse taal en literatuur: 480 

▪ Russische taal en literatuur: 480 

▪ Italiaanse taal en literatuur: 480 



▪ Arabische taal en literatuur: 480 

▪ Turkse taal en literatuur: 480 

▪ Chinese taal en cultuur: 480 

▪ Friese taal en cultuur: 480 

▪ kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), 

muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving: 480 

▪ filosofie: 480 

▪ Latijnse taal en cultuur: 760 

▪ Griekse taal en cultuur: 760 

▪ bewegen, sport en maatschappij: 440 

 

 


