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Doorstroming naar een andere deelschool       
 
Als prestaties daartoe aanleiding geven, kan de leerling tussentijds of met ingang van een nieuw 
schooljaar overstappen naar een andere deelschool.  
 
 
A. Doorstroming mavo 4 naar havo 4 
 
Het is zeker niet onmogelijk de overstap van mavo 4 naar havo 4 te maken, maar het is wel even 
wennen: veel vakken, veel werk, veel zelfstandig werken! Of een leerling het aankan hangt niet alleen 
van de cijfers af, maar zeker ook van een duurzame motivatie en de inzet.  
 
De toelatingsprocedure verloopt als volgt: 
 
1. Januari 
Mavoleerlingen uit leerjaar 4 melden hun belangstelling voor het havo bovenbouwtraject voor 1 
februari via het formulier vooraanmelding havo bij de decaan van de havo Winkler Prins.  

 
Mavoleerlingen worden in het (voor)examenjaar gewezen op de mogelijkheid het open huis te 
bezoeken en daarbij de havodocenten te bevragen (format decanaat havo 3 Winkler Prinsleerlingen). 

 
2. Februari 
De decaan van de havo Winkler Prins heeft contact met de decaan/leerlingbegeleider van de  
mavoschool. De decaan van de mavoafdeling geeft een schriftelijk advies over de mogelijkheden en 
kansen van het gewenste traject. In deze fase kan dit door de codes +, - of +- te geven, aangevuld 
met een voorlopig gewenst vakkenpakket, en het gemiddeld cijferbeeld op dat moment. 
De decaan van de havo Winkler Prins geeft de directeur havo inzicht in de afwegingen per leerling. 

  
3. Maart 
De decaan van de havo nodigt de kandidaat en de ouders/verzorgers uit voor een oriënterend 
gesprek vóór 1 april. 
De leerling wordt gevraagd duidelijk te maken waarom de havo een passend traject is. De onder punt 
2 genoemde onderwerpen worden doorgenomen. Motivatie is hierbij van belang. De decaan wijst op 
de toelatingsnorm 6,8 (zie toelatingscode). Een passend pakket wordt vastgelegd, rekening houdend 
met de bestaande criteria voor het kiezen van een pakket. 

 
4. April 
De leerling wordt uitgenodigd voor een meeloopdag op de deelschool havo in de maand april. Een 
WP-havoleerling met hetzelfde vakkenprofiel is tutor. De mavoleerling maakt hiervan een verslag en 
voegt dit toe aan het LOB-dossier. 
 
De leerling die wiskunde b wil kiezen zal een toelatingstentamen moeten maken met voldoende 
resultaat. De normering wordt bepaald door de sectie wiskunde van de havoafdeling. De uitslag wordt 
door de decaan havo aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt per mail, na eerst een telefonische 
toelichting gegeven te hebben. 
 
De kandidaat kan voor 1 mei nog een wijziging van zijn/haar gewenste pakket doorgeven. 
 
5. Juni  
Direct na de uitslag van het centraal schriftelijk examen (tijdvak 1, tweede week juni) informeert de 
decaan van de mavo de decaan van de havo over het cijferbeeld. De norm van de VO-raad is ook de 
norm die de Winkler Prins hanteert. 

 
De directeur havo beslist na overleg met de decaan van de afdeling havo over toelating. 
De decaan van de havo informeert de decaan van de mavo. 
De decaan van de havo verstrekt tevens een definitief inschrijfformulier per mail indien tot toelating is 
besloten aan de decaan van de mavoafdeling. 
Dit formulier wordt ondertekend door de ouders/verzorgers en wordt binnen 5 werkdagen ingeleverd 
bij de decaan van de havo. 
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Toelatingscode: 
 

 
Een leerling met een mavo 4-diploma is toelaatbaar tot havo 4 indien: 

 
1. Het gemiddelde eindexamencijfer is 6,8 of hoger is. 

Het gemiddeld eindexamencijfer is het op één decimaal afgeronde gemiddelde van het 
centraal examen en het op één decimaal afgeronde schoolexamen. 
Verdere info: toelatingscode VO-raad 2012. 

 
2. Het gemiddeld cijferbeeld is gelijk aan of hoger dan 6,5 en lager dan 6,8 is. 

In deze situatie is een gefundeerd positief advies van de afdeling mavo noodzakelijk.  
Dit advies wordt in digitale vorm verstrekt aan de decaan van de deelschool havo Winkler 
Prins. 
 
In de onderbouwing komen de volgende aspecten aan de orde: 
 
 OBIT dan wel RTTI zijn onderdeel van het advies, waarbij de hogere vormen van leren 

centraal staan; 
 Een weergave van de positieve studie-attitude; 
 Een verklaring van bijzondere cijfersprongen in de tijd; 
 De mate waarin de leerling zelfstandigheid in het leerproces laat zien; 
 De ambitie van de leerling; 
 Deelname aan het mavo plus traject. 
 Beoordelen van de risico’s van de leerling in het kernvakkengebied; 
 Een LOB-dossier waaruit de belangstelling voor het havo onderwijs duidelijk wordt 

(bijwonen vakkenmarkt, bijwonen voorlichtingsavond doorstroom, meeloopdag havo 4 
april, onderzoek verschil havo en mavo via internet); 

 Een aanvullende test voor een vak kan onderdeel zijn van het advies van de mavo 
afdeling. 

  
Het besluit over toelating wordt genomen door de directeur van de deelschool havo, na 
overleg met de decaan van de havo en indien nodig na overleg met de betrokken  
mavoschool. 

             Indien de leerling toelaatbaar is, worden de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers per mail  
             geïnformeerd over het besluit. Indien het besluit negatief is voor de leerling, wordt het besluit  
             eerst telefonisch medegedeeld, daarna volgt een mailbericht met de beslissing. 

 
Verder: Indien een leerling toelaatbaar is, wordt de leerling uitgenodigd voor een training van 3 lessen 
voor het vak wiskunde-a. De periode waarin deze training plaatsvindt, wordt bepaald door de sectie 
wiskunde. Intern verwachten we dat mavoleerlingen van onze eigen school beter voorbereid worden 
op een overstap naar de havo door de effecten van het mavoplustraject. 
 
Aanvullende eisen:  
1. Bij doorstroming naar het havo-profiel Natuur en Techniek zijn wiskunde, natuurkunde en 

scheikunde verplicht in het eindexamenpakket van mavo 4.  

Hierbij moeten de niet afgeronde cijfers van je centraal schriftelijk eindexamen voor deze drie 
vakken minstens 21 punten zijn, waarbij wiskunde minstens een 7,5 moet zijn. 

 

2. Bij doorstroming naar het havo-profiel Natuur en Gezondheid zijn wiskunde en scheikunde 
verplicht in het eindexamenpakket van mavo 4. Hierbij moeten de niet afgeronde cijfers van je 
centraal schriftelijk eindexamen voor deze twee vakken minstens 14 punten zijn. 

 

3. Bij doorstroming naar het havo-profiel Cultuur en Maatschappij is naast Engels een tweede 
moderne vreemde taal verplicht in het eindexamenpakket van mavo 4.  

 

4. Bij doorstroming naar het havo-profiel Economie en Maatschappij zijn wiskunde en economie 
verplicht in het eindexamenpakket van mavo 4.  
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5. Het cijfertotaal van de niet-afgeronde cijfers van je centraal schriftelijk eindexamen voor de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 19,5 zijn. 

  

6. Als wiskunde niet in het havo-profiel wordt gekozen, moet het cijfertotaal van de niet-afgeronde 
cijfers van je centraal schriftelijk eindexamen voor Nederlands en Engels minimaal 13 zijn.  

 

7. De niet-afgeronde cijfers van je centraal schriftelijk eindexamen van de onder 5 en 6 genoemde 
vakken, mogen niet lager zijn dan 5,5.  

 
Bron: Toelatingscode overstap van vmbo4/mavo 4 naar havo 4 (VO-raad 2012). 
 
Verklarende woordenlijst: 
 
VO-raad= landelijk erkend adviesorgaan van de scholen voor voortgezet onderwijs 
OBIT=Onthouden, Begrijpen, Integreren en Toepassen 
RTTI= Reproductie, toepassing1 , toepassing2 en Inzicht 
LOB= Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (hoort bij het decanaat) 
Tutor-= Leerling die leerlingen begeleidt 
 
B. Procedure havo 5 naar vwo 5 

 
Wanneer een leerling van havo 5 naar vwo 5 wil doorstromen, is de volgende toelatingsprocedure van 
kracht: 
1. November / december 

De leerling heeft in het gesprek met de decaan van de havo aangegeven belangstelling te hebben 
voor het vwo als volgende stap. De leerling wordt doorverwezen naar de decaan van het vwo. 
 

2. Februari tot en met april 

- De leerling meldt zich voor 1 mei aan bij de decaan van het vwo. 
- De decaan van het vwo vraagt over elke aangemelde leerling advies op bij de decaan van de 

havo waar de leerling op dat moment de havo-opleiding volgt. 
 

3. Juni 

De leerling kan een diploma van de havo overhandigen met als eindcijfergemiddelde: 6,5 (Dit 
cijfer is gebaseerd op het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers (SE en CE). 
Daarnaast is de eis dat het pakket van de havoleerling voldoet aan de eisen van het vwo. 
 
Het advies bestaat uit: 

 Een vakinhoudelijk onderbouwing waarbij Obit dan wel RTTI onderdeel van het advies 
zijn en waarbij de hogere vormen van leren centraal staan; 

 Een weergave van de studieattitude; 
 De mate waarin de leerling zelfstandigheid in het leerproces laat zien; 
 Inzicht in de ambitie van de leerling; 
 Een LOB dossier waaruit de belangstelling voor het vwo onderwijs duidelijk wordt. 

 
Het besluit over toelating wordt genomen door de directeur van de deelschool vwo, na overleg 
met de decaan van het vwo en indien nodig na overleg met de betrokken havoschool. Indien de 
leerling toelaatbaar is, worden de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers per mail geïnformeerd 
over het besluit. Indien het besluit negatief is voor de leerling, wordt het besluit eerst telefonisch 
medegedeeld, daarna volgt een mailbericht met de beslissing. 

 
C. Van Gymnasium naar Atheneum 
 
Als een leerling van het gymnasium naar het atheneum wil, dan kan met ingang van een nieuw 
schooljaar deze overstap gemaakt worden. 
 

 


