
 
 
 
Procedure aanmelding VMBO-HAVO schooljaar 2022-2023 
 
Leerlingen met een VMBO-diploma kunnen zich aanmelden voor Havo 4 op Het Nieuwe 
Lyceum. Het aanmeldformulier is te downloaden van onze site. 
 
Heb je een VMBO-diploma met extra vak? 
 
Wettelijk is geregeld dat een leerling met een VMBO-diploma met een extra vak, door kan 
stromen naar de HAVO. In dat geval hoef je alleen maar het aanmeldingsformulier in te 
vullen en terug te sturen.  
 

• De deadline voor aanmelden is 1 mei 2022; 
• Als het aanmeldingsformulier (inclusief pasfoto en kopie van paspoort/ID) en 

profielkeuzeformulier volledig ingevuld door onze administratie ontvangen zijn, 
wordt daarvan een ontvangstbevestiging gestuurd; 

• Een uitnodiging volgt voor een kennismakingsgesprek met de teamleider en de 
decaan. Het gesprek vindt plaats in week 25 of 27; 

• Na inleveren van kopie diplomalijst c.q. eindrapportlijst wordt definitieve toelating 
op de wachtlijst voor 4 havo bevestigd; 

• Uiterlijk 8 juli volgt de brief met definitieve plaatsing en globale informatie over start 
schooljaar; 

• In week 33 (15-19 augustus 2022) wordt meer gedetailleerde informatie verstuurd.  
 
 
Heb je een VMBO-diploma zonder extra vak? 
 
Heb je geen examen gedaan in een extra vak, dan kun je je ook aanmelden met het 
aanmeldingsformulier op de site. Naast het behalen van een VMBO-diploma gelden de 
onderstaande aanvullende eisen: 

• Een gemiddeld CE-cijfer van minimaal 6,5 
• Eindexamen gedaan in vakken die aansluiten op één van de profielen en vrije ruimte 

om een passend havo vakkenpakket samen te stellen.  
• Een toelatingsgesprek met de teamleider (Mw. Plekkenpol, 

email: ple@hetnieuwelyceum.nl) en de decaan is onderdeel van de 
toelatingsprocedure 

• Positieve referenties van de leverende VMBO-school, in het bijzonder wat 
werkhouding en motivatie betreft.  

 
Ook voor deze leerlingen geldt: 

• De deadline voor aanmelden is 1 mei 2022 



• Als het aanmeldingsformulier (inclusief pasfoto en kopie van paspoort/ID) en 
profielkeuzeformulier volledig ingevuld door onze administratie ontvangen zijn, 
wordt daarvan een ontvangstbevestiging gestuurd  

• Als we verwachten voldoende ruimte te hebben om een leerling te plaatsen volgt 
een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Het gesprek vindt plaats in week 27 

• Na inleveren van kopie diplomalijst c.q. eindrapportlijst wordt definitieve toelating 
op de wachtlijst voor 4 havo bevestigd  

• Uiterlijk 8 juli volgt de brief met definitieve plaatsing en globale informatie over start 
schooljaar  

• In week 33 (15-19 augustus 2022) wordt meer gedetailleerde informatie verstuurd  
 
 
In alle gevallen zal er contact worden opgenomen met de school waar de leerling examen 
heeft gedaan. De leerling en ouders gaan d.m.v. de inschrijving akkoord dat de leverende 
school deze informatie t.b.v. de inschrijving met de teamleider van Het Nieuwe Lyceum 
deelt. 
 
Definitieve plaatsing is pas mogelijk als we weten hoeveel plaatsen er zijn. Dat hangt o.a. af 
van onze overgangsvergaderingen. Daarom is een plaatsing pas definitief mogelijk in de 
laatste schooldagen, uiterlijk 8 juli 2022. Wij adviseren alle leerlingen die zich aanmelden 
daarom ook een alternatieve vervolgopleiding te kiezen. 
 
Aanmeldingen na 1 mei 2022 worden alleen behandeld als er nog plaats is in Havo 4. Een 
(eventueel) intakegesprek vindt dan plaats in de laatste schoolweken van het jaar, 
waarschijnlijk tussen 1 en 8 juli 2022. 
 
Leerlingen die voldoen aan de wettelijke eisen worden met voorrang geplaatst boven 
anderen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt rekening gehouden met de 
onderstaande voorrangsregels. 

1. Leerlingen uit de gemeente Bilthoven/De Bilt 
2. Leerlingen afkomstig van scholen uit de gemeente Bilthoven/De Bilt 
3. Leerlingen met familie hier op school 
4. Overige leerlingen 


