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Uitstroom mavo-4

Als uitgangspunt geldt dat een leerling na een afgeronde mavoopleiding in principe doorstroomt naar het mbo.
Onder voorwaarden kan een leerling met een mavodiploma worden
toegelaten tot havo 4 van het VeenLanden College. Iedere school mag
(binnen een wettelijk kader) zelf de voorwaarden voor toelating
bepalen. In dit boekje wordt ingegaan op de voorwaarden voor het VLC.

Ook voor een leerling die niet naar de havo op het VeenLanden College
uitstroomt, maar naar de havo op een andere school, is het zinvol om
deel te nemen aan dit traject. Een andere havo vraagt bijna altijd advies
aan ons. Dit geldt niet altijd voor particuliere opleidingen.
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Doorstroomschema naar het HBO

Als een leerling een hbo-opleiding wil volgen, zijn er verschillende
manier om daar te komen. Het meest voor de hand ligt een Middelbare
Beroeps Opleiding. Vaak heeft een hbo ook liever leerlingen die van het
mbo vandaan komen. Het is goed om dit eerst na te gaan, bijvoorbeeld
op een open dag!
In het onderstaande schema is terug te vinden op welke wijze een
leerling naar het hbo kan doorstromen:

HBO

MBO niveau 4
havo 2e Fase

(3 jaar)

(klas 4 en 5)

Diploma mavo-4

Meer informatie over de verschillende mbo niveaus, maar ook over het
mhbo is te verkrijgen bij de decaan.
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Verschil mavo en havo

Uit voorgaande jaren blijkt dat de overstap van mavo 4 naar havo 4
lastig te maken is. Een mavoleerling met hoge cijfers is niet altijd een
goede havoleerling.
Een leerling die serieuze interesse heeft in een doorstroom naar de
havo moet zich bewust zijn van de volgende verschillen ten opzichte
van de mavo:








er zit meer diepgang in de behandelde stof
er wordt veel meer theorie aangeboden
het tempo tijdens de les ligt hoger
er wordt minder uitleg gegeven
er moeten meer verslagen en opdrachten gemaakt worden
het schoolexamen omvat grotere stukken stof
er moet vooral veel zelfstandig gewerkt worden; tijdens de les, op
school en thuis!
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Doorstroomvoorwaarden mavo 4 naar havo 4
Om binnen het VeenLanden College door te stromen van de mavo naar
de havo zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. Een positief (studie-)advies van de lesgevende docenten van de
examenvakken in mavo 4.
2. Het gemiddelde cijfer van de mavo examenlijst moet afgerond
een 6,5 zijn. Dit is gebaseerd op de eindcijfers (gem van alle SE
vakken + gem van het CSE), afgerond op 1 cijfer achter de komma,
van 7 vakken.
3. Voor 1 april moet een motivatiebrief naar de teamleider havo
bovenbouw in Mijdrecht (Dhr. M. Huisman, hui@hetvlc.nl)
verstuurd zijn, waarin wordt aangegeven waarom gekozen wordt
voor havo en niet voor een mbo.
4. Het mavoprofiel moet zo veel mogelijk aansluiten op het te kiezen
havoprofiel.
5. Bereid zijn om (desnoods na het mavo-examen, maar voor de
zomervakantie) een aansluitingsprogramma te volgen als dit
nodig is voor het kiezen van een profielvak of het wegwerken van
een achterstand. Dit geldt in ieder geval voor leerlingen die
wiskunde B kiezen.
De motivatie die ten grondslag ligt aan de voorwaarden heeft
betrekking op randvoorwaarden die bijdragen aan een succesvolle
doorstroming en afronding van de havo.
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Doubleren in havo 4

Leerlingen die na een afgeronde mavo-opleiding havo 4 hebben
gevolgd en die op grond van hun cijferresultaten niet kunnen worden
bevorderd naar havo 5, mogen in havo 4 doubleren. Het ligt echter
meer voor de hand dat deze leerlingen hun studie elders (op het MBO)
vervolgen. Doubleren in havo 4 is vaak niet zinvol en gebeurt zelden.
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Planning

Rond SE I (november)
1. Inventarisatie:
Alle leerlingen krijgen de kans om zich op te geven voor een
doorstroming naar de havo als zij hierin geïnteresseerd zijn.
Belangrijk is hierbij het gekozen vakkenpakket in klas 3 en 4. Dit bepaalt
mede welke profielen in havo 4 gekozen zouden kunnen worden (zie
het voorbeeld profielkeuzeformulier in bijlage 3). Het gekozen profiel
moet zo goed mogelijk aansluiten bij het vakkenpakket op de mavo:
- Geschiedenis kan worden opgepakt in havo 4 zonder dat hier op
de mavo eindexamen in gedaan is.
- Biologie moet gevolgd zijn op de mavo om dit op de havo te
kunnen kiezen.
- Scheikunde kan na het eindexamen worden ingehaald, zodat dit
vak bij een overstap altijd gekozen kan worden.
- Natuurkunde moet gevolgd zijn op de mavo om dit op de havo te
kunnen kiezen.
- Indien wiskunde B gekozen wordt, moet hiervoor een speciaal
programma gevolgd worden. Denk aan 1 week na het
eindexamen.
- Er zijn ook een aantal “nieuwe” vakken te kiezen in havo-4,
bijvoorbeeld NL&T (Natuur, leven en Technologie), M&O
(Management en Organisatie) Wiskunde B, MW
(Maatschappijwetenschappen) en BSM (Bewegen Sport en
Maatschappij). Nog voor het eindexamen zal in de vorm van een
profielkeuzedag de mogelijkheid geboden worden om kennis te
maken met deze “nieuwe” vakken.
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2. Eerste advies:
De leerlingen die van plan zijn naar de havo te gaan krijgen na SE I een
advies van de lesgevende docenten thuisgestuurd. Dit advies is niet
gebaseerd op de behaalde cijfers van de leerling, maar op inzicht, inzet
en de planning.

Rond SE II (februari)
Tweede advies:
De leerlingen die na de eerste adviesronde hebben aangegeven door te
willen gaan voor een overstap naar havo 4 krijgen nogmaals een advies
thuis. Ook ditmaal zijn weer niet de behaalde cijfers maar de punten
hierboven de grondslag voor de advisering.

Februari/maart
Bezoek mbo:
Zorg ervoor dat je uiterlijk rond deze periode een bezoek hebt gebracht
aan een mbo. Uiteraard is dit ook belangrijk voor het maken van een
tweede keuze, een alternatief.
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Afronding procedure aanmelding

Voor 1 april
Uiterlijk 1 april moet een leerling worden aangemeld voor de havo bij
de heer M. Huisman, teamleider havo bovenbouw in Mijdrecht.
Dit doe je d.m.v. het schrijven van een motivatiebrief (hui@hetvlc.nl)
waarin je aan geeft waarom je voor de havo kiest en niet voor het mbo.
De leerling schrijft zich ook in op een mbo. Bij toelating op de havo kan
de inschrijving op het mbo geannuleerd worden.

Na SE III (april)
Nog een laatste keer geven de lesgevende docenten een havoadvies af;
het eindadvies. Dit zal samen met de onafgeronde SE-cijfers in 3-voud
gaan naar de leerling, de teamleider havo en de havo decaan.

9

Na het CE
Leerlingen kunnen in deze periode eventuele achterstanden inlopen of
een aansluitingsprogramma volgen. Na de uitslag van het Centraal
Eindexamen zullen alle havo-kandidaten persoonlijk bericht krijgen van
teamleider havo over de toelating tot de havo.
Bij de toelating zal een gesprek worden gepland met teamleider havo
en de havo decaan waarin de definitieve keuze van een profiel een
belangrijk onderdeel zal zijn.
Leerlingen kunnen uiteraard op ieder moment bij hun decaan terecht
voor extra informatie en vragen!
Sterkte met alle voorbereidingen om dit traject tot een goed einde te
brengen.

Vriendelijke groet,

E. Hoogstad, decaan mavo Mijdrecht
H.C. van Anken, teamleider mavo Vinkeveen
I. Versteeg, teamleider mavo Mijdrecht
M. Huisman, teamleider havo bovenbouw
Drs. R.A.H. Fengler, decaan havo/atheneum Mijdrecht
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Profielkeuze havo
Dit is een conceptformulier! Lever het definitieve formulier in voor 14 april 2018!
Naam leerling:

Klas:

1. Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels

Culturele Kunstzinnige Vorming
Lichamelijke Opvoeding

Profiel werkstuk
Loopbaanoriëntatie

Maatschappijleer

Godsdienst/Levensbeschouwing

Mentoraat

2. Profieldeel: kies eerst een profiel en vervolgens profielkeuzevakken
E&M
verplicht

C&M
verplicht
GS
kies 1 vak
DU
FA
kies 1 vak
AK

X

EC
MW
kies 1 vak
TE
DU
FA

GS
EC
kies 1 vak
DU
FA
AK
M&O
MW
kies 1 wiskunde
WiA
WiB

N&G
verplicht
X
X

BI
SK
kies 1 vak
NA
AK
NL&T

N&T
verplicht
X
X

kies 1 wiskunde
WiA
WiB

NA
SK
kies 1 vak
BI
NL&T

verplicht
WiB

X
X

X

3. Vrije ruimte: kies 1 vak (in de kolom van jouw profiel) dat je nog niet gekozen hebt
DU
DU
DU
DU
FA
FA
FA
FA
AK
AK
NA
BI
TE
M&O
AK
AK
EC
MW
NL&T
NL&T
MW
BI
EC
EC
M&O
NA
M&O
M&O
WiA
TE
TE
TE
BSM
BSM
BSM
BSM
Bi
4. Extra vak?: kies 1 vak, niet verplicht
Ik richt mij op een 7,0 gemiddeld en wil graag in aanmerking komen voor een extra vak (liefst uit de kolom van mijn
profiel). Het extra vak volg ik in principe tot en met het examen, maar in elk geval een heel jaar. Lesbotsingen in
het rooster betreffende het extra vak zijn niet altijd te vermijden.
Extra vak: _____________________
Voor een overstap naar atheneum zijn wiskunde en Frans/Duits en een extra vak (geen MW) verplicht.

Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:
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