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201 7-2 01 8

1. Toelatingscode havo 5 – vwo 5
2. Toelatingscode mavo 4 – havo 4
3. Toelatingscode basis 4 – kader 4

1. Toelatingscode havo 5 – vwo 5
Leerlingen met een HAVO 5-diploma hebben toegang tot VWO 5 als voldaan wordt aan de volgende eisen:
1. in het vakkenpakket zit wiskunde en een 2e moderne vreemde taal.
2. het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers van vakken waarvoor centraal examen is afgelegd bedraagt
minimaal 6,5.

2. Toelatingscode mavo 4 – havo 4
Beleid

•
•
•
•

Leerlingen in 4 mavo moeten de mogelijkheid krijgen over te stappen naar 4 havo.
De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op deze overstap.
Daarom is er regelmatig overleg tussen de teamleider, decaan en de mentoren van mavo 4 enerzijds en de
teamleider en de decaan van havo 4 anderzijds.
In 4 havo worden voor alle leerlingen dezelfde doublureregels gehanteerd.

Procedure

Wanneer een leerling vanuit 4 mavo wil opstromen naar 4 havo, worden er voorwaarden gesteld en zijn bij sommige
profielen bepaalde vakken verplicht of gewenst. Leerlingen met een vmbo GL-diploma zijn niet toelaatbaar.
A. Voor waarden

1. Bij 3 van de 4 profielen is wiskunde een verplicht vak.
Cultuur en Maatschappij profiel:
o Verplicht: 2e moderne vreemde taal (Duits of Frans)
o Advies: 1 Aardrijkskunde 2 Geschiedenis (Dit is het enige profiel zonder wiskunde).
• Economie en Maatschappij profiel:
o Verplicht: Economie en wiskunde
o Advies: 1 Een 2e moderne vreemde taal (Duits of Frans). 2 Geschiedenis.
• Natuur en Gezondheid profiel:
o Verplicht: Nask 2, biologie en wiskunde
o Advies: Nask 1
• Natuur en Techniek profiel:
o Verplicht: Nask 1 en nask 2 en wiskunde
2. De leerling heeft een positief advies gekregen van het docententeam van 4 mavo.
De mentor bespreekt deze adviezen met de betreffende leerling.
3. Op de eindlijst staat een mavo-4 leerling gemiddeld een 6,8 voor de vakken waar hij/zij Centraal Schriftelijk
Examen in doet. Dit gemiddelde wordt berekend met de op één decimaal afgeronde eindcijfers (gemiddelde SE en CE).
•

B. Interne procedure

Mavo-3
•

In mavo-3 wordt door de mentor en de decaan met de leerling een gesprek gevoerd waarin de vervolgstudie ter
sprake komt. De leerling kan dan aangeven of hij/zij evt. interesse heeft in een vervolg in havo-4.

Mavo-4
•
•
•
•

•
•

•

Begin november informeert de mavo-decaan de mavo-4 leerlingen over de bijeenkomst met
ervaringsdeskundigen (huidige h-4 lln. afkomstig uit mavo-4).
In november vindt de bijeenkomst plaats met de huidige opstromers naar havo-4 en de mavo-4 leerlingen die
opteren voor havo-4. Dit vindt plaats tijdens een lesuur of op de dinsdagmiddag.
Voor de kerstvakantie geeft de mavo-4 leerling aan of hij/zij naar havo-4 wil opstromen.
Informatie van docententeam van mavo-4 en de mentor zijn erg belangrijk voor het advies aan de toekomstige
havo-4 leerling. Er wordt gekeken naar studiehouding, capaciteiten, werktempo, absentisme enz. Voordat het
motivatiegesprek plaatsvindt, zal de mentor deze ingewonnen adviezen met de leerling bespreken.
Individueel motivatiegesprek en profielkeuzegesprek.
Begin maart voert de leerling een motivatiegesprek met de decaan van de mavo en evt. de teamleider van de mavo.
Hierbij komen motivatie, studiehouding, inzet, mening van de docenten en profielkeuze aan de orde. Als er nog
onduidelijkheden zijn over de profielkeuze wordt er een vervolgafspraak gepland.
De decaan voert in maart de voorlopige profielkeuze in. Tot eind april kan de decaan aan de havo evt. wijzigingen
doorgeven.

Definitieve toelating vindt plaats op basis van eerdergenoemde voorwaarden. In juni krijgt de leerling bericht van toelating
mits de examencijfers norm gehaald is. Pas na de uitslag van het eindexamen is definitief bekend of de leerling is
toegelaten.
Voorbereiding havo-4

Na de kerstvakantie wordt er aan de leerlingen die opteren voor havo-4 een extra uur wiskunde aangeboden. In dit uur
worden onderwerpen behandeld die ook in havo-3 behandeld worden, maar niet in mavo-4.
Daarnaast is de literatuurlijst van Nederlands voor leerlingen die naar h-4 willen zwaarder dan voor de mavo-4 leerlingen.
Na de kerstvakantie worden alle mavo-4 leerlingen geconfronteerd met grotere huiswerkopdrachten en meer zelfstandig
werken.

3. Toelatingscode vmbo basis 4 naar vmbo k ader 4
Beleid

•
•
•

Leerlingen in basis 4 moeten de mogelijkheid krijgen over te stappen naar kader 4.
Het moet voor deze leerlingen een relevante overstap zijn, omdat daardoor de mogelijkheden voor die leerling in
het mbo toenemen.
Een jaar “parkeren” in kader 4 omdat een leerling geen keuze kan/wil maken voor een vervolgopleiding is niet
toegestaan.

Procedure

Wanneer een leerling vanuit basis 4 wil opstromen naar kader 4 worden er voorwaarden gesteld.
A. Voor waarden

1.
2.
3.

Een leerling kan alleen overstappen binnen hetzelfde profiel. De overstap van bijvoorbeeld basis 4 met
Zorg&Welzijn naar Kader 4 met Economie & Ondernemen is niet mogelijk.
De leerling heeft in basis 3 en 4 twee vakken op kader-niveau afgelegd, waaronder wiskunde.
Op de eindlijst staat een basis 4 leerling gemiddeld een 7,0 voor de vakken waar hij/zij Centraal Schriftelijk
Examen in doet. Dit gemiddelde wordt berekend door gebruik te maken van de gemiddelde eindcijfers (van SE en
CE per vak) afgerond op 1 decimaal. Het beroepsgerichte vak telt daarbij niet dubbel.

B. Interne procedure

Basis 3 en 4
•

In basis 3 en in basis 4 wordt door de mentor en de decaan met de leerling een gesprek gevoerd waarin de
vervolgstudie en de mogelijkheid van doorstroom naar kader 4 ter sprake komt. De leerling kan dan aangeven of
hij/zij evt. interesse heeft in een kader 4 vervolg na basis 4. De voorwaarden van deze doorstroom worden met de
leerling besproken.

Basis 4
•
•

•

Begin november informeert de decaan de basis 4 leerlingen die WI en een ander vak op kader niveau doen, over de
doorstroommogelijkheden naar kader 4.
Informatie van docententeam van basis 4 en de mentor zijn erg belangrijk voor het advies aan de eventueel
toekomstige kader 4 leerling. Er wordt gekeken naar studiehouding, capaciteiten, werktempo, absentisme enz.
Voordat het motivatiegesprek plaatsvindt, zal de decaan deze adviezen inwinnen.
Begin maart voert de leerling een motivatiegesprek met de decaan en evt. de teamleider. Hierbij komen motivatie,
studiehouding, inzet, mening van de docenten en vervolgonderwijs aan de orde. Als er daarna nog
onduidelijkheden zijn wordt een vervolgafspraak gepland.

Definitieve toelating vindt plaats op basis van eerder genoemde voorwaarden. In juni krijgt de leerling bericht van toelating
mits de eindcijfers gemiddeld minimaal een 7,0 zijn en wiskunde en een ander vak op kader - niveau is afgelegd. Pas na de
uitslag van het eindexamen is definitief bekend of de leerling is toegelaten.

