
Procedure doorstromen van 4 mavo naar 4 havo   Isendoorn College
geldig tijdens schooljaar 2021-2022

Beste leerling 4 mavo en je ouder(s)/verzorger(s),

Het Isendoorn College biedt jou de mogelijkheid om nadat je het mavo-diploma hebt gehaald door te
stromen naar 4 havo. Hierbij zijn er 2 uitgangspunten:

- 1. Volgens de landelijke wetgeving heb je ‘doorstroomrecht’. Dit betekent dat als je een mavo-diploma
hebt gehaald met 7 theorievakken (en op het Isendoorn is dat automatisch het geval), je altijd het recht
hebt op toelating tot de havo.
- 2. Graag willen wij dat je echt kansrijk bent op de havo. Dit is ook in jouw eigen belang. Daarom moet je
de intakeprocedure volgen en aan het doorstroomprogramma deelnemen.

DE PROCEDURE
- 9 december 2021: informatieavond ‘doorstromen 4 mavo naar 4 havo’. Leerlingen die naar de havo
willen doorstromen zijn verplicht om deze avond, met hun ouder(s), bij te wonen.
- 26 januari 2022: vakkenvoorlichtingsavond. Op deze avond geven havo-docenten voorlichting over wat
hun vak inhoudt als je het volgt in de 4e en 5e klas havo.

Wil je doorstromen naar havo? Dan zet je tussen 1 februari en 11 maart 2022 de volgende 2 stappen:
1. jij als leerling neemt het initiatief voor een afspraak met de decaan van de havo, dhr. Hendriksen
hns@isendoorn.nl, kamer 427 Oostkaap. Je gaat met hem je profielkeuze op de Havo bespreken.
2. Daarna neem jij het initiatief voor een intakegesprek (waar ook je ouder(s) bij aanwezig zijn) bij de
afdelingsleider van de havo. Dit is mevr. Hubers (hb@isendoorn.nl) in het geval van havo tto, en dhr. Fleer
(flc@isendoorn.nl) in het geval van havo regulier. Beiden zitten in kamer 327 in de Oostkaap. Ook mevr.
Fluttert, economiedocente, doet een aantal van deze gesprekken.
Jij neemt mee naar het intakegesprek :

● de motivatiebrief, dit is je officiële aanmelding voor de havo : Waarom wil je naar de havo?
Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Wat ga je doen om je voor te bereiden op doorstromen
in 4havo? Beschrijf dit grondig en duidelijk.
● de keuzekaart (te krijgen bij de decaan dhr. Hendriksen)
● het ingevulde adviesformulier met de adviezen van de docenten van 4 mavo (ook te

krijgen bij de decaan).

Als je je pas na 11 maart 2022 bij dhr. Hendriksen en de afdelingsleider aanmeldt, kun je op een
wachtlijst worden geplaatst.

Uiterlijk 22 april 2022 geven mevr. Hubers/dhr. Fleer voorlopig advies over plaatsing in 4 havo. Dit advies
is op basis van de uitkomst van het intakegesprek en de adviezen van jouw mavo-vakdocenten. Jij en je
ouder(s) ontvangen bericht.

De uitslag van het eindexamen is half juni 2022 bekend. Uiterlijk 24 juni 2022 geven mevr. Hubers/dhr.
Fleer definitief advies over plaatsing in 4 havo. Jij en je ouder(s) ontvangen bericht.

Het definitieve advies is gebaseerd op:

● de adviezen van de mavo-4 docenten en de afdelingsleider mavo-4. Jouw havo-kansen, motivatie en
studiehouding worden hierbij bekeken.
● het gemiddelde van het Centraal Examen en het schoolexamen. De richtlijn is een
gemiddeld eindcijfer van 6,8 over zeven vakken. Dit gemiddelde is geen keiharde voorwaarde,
maar geeft een beeld van je kansrijkheid om de havo met een diploma af te ronden.
● de uitvoering van het doorstroomprogramma. Dit wordt gecoördineerd door mevr. Fluttert.
Leerlingen die willen doorstromen naar 4havo zijn verplicht deel te nemen aan dit
doorstroomprogramma. Dit is bedoeld om de aansluiting van mavo naar havo goed te laten
verlopen en je kansen op een succesvolle havo opleiding zo groot mogelijk te maken. Het traject
start kort na je eindexamen. Houd deze periode dus vrij!

mailto:hns@isendoorn.nl


JOUW MAVO-PAKKET EN DE AANSLUITING OP DE HAVO
Hoe zit het met aansluiting van jouw mavo-examenvakken op de havoprofielen? Lees deze informatie heel
grondig door! Bekijk ook de keuzekaart die je bij de decaan kunt krijgen.

Op de havo is alleen bij de keuze van het profiel Cultuur & Maatschappij een tweede vreemde taal
(dus Frans of Duits naast Engels) verplicht. Bij de overige profielen op de havo is wiskunde (A of B)
verplicht.

Om door te mogen stromen naar het profiel…

● ...Cultuur & Maatschappij moet je eindexamen Frans of Duits (een tweede moderne vreemde taal
naast Engels) op de mavo gedaan hebben.

● ...Economie & Maatschappij moet je het eindexamen wiskunde op de mavo gedaan hebben. Als je
daarnaast op de havo Frans of Duits (een tweede moderne vreemde taal) wil volgen, dan moet je
het eindexamen mavo in die taal gedaan hebben.

● ...Natuur & Gezondheid moet je het eindexamen wiskunde op de mavo gedaan hebben.

● ...Natuur & Techniek moet je het eindexamen wiskunde en nask 1 op de mavo gedaan
hebben.

Aanvullende eisen :
- Een leerling die economie of bedrijfseconomie kiest op de havo, moet wiskunde gevolgd
hebben op de mavo.
- De school adviseert dringend dat een leerling die bij het havoprofiel Cultuur & maatschappij economie
kiest, er dan ook wiskunde A bij kiest.
- De vakken wiskunde, natuurkunde, Frans en Duits kunnen alleen in een havopakket gekozen worden
als er op de mavo ook eindexamen in gedaan is.
- De vakken geschiedenis, beeldende vorming, drama, aardrijkskunde, economie, biologie en
scheikunde kunnen in een havopakket gekozen worden, ook als er op de mavo geen eindexamen in
gedaan is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOORSTROOM NAAR TTO OF REGULIER
Als je op dit moment in 4 mavo tweetalig onderwijs volgt en je wordt toegelaten tot 4 havo volgend
schooljaar, dan is het mogelijk om de tto-stroom op de havo te vervolgen. Het is niet verplicht om op het tto
te blijven, je mag ook de havo gaan volgen via de reguliere stroom. Leerlingen in 4 mavo die nu de
reguliere stroom volgen, worden niet toegelaten tot de tto-afdeling op de havo.

BELANGRIJKE DATA

9 december 2022 : informatieavond ‘doorstromen 4 mavo naar 4 havo’ (aanwezigheid is verplicht
voor doorstromers en ouder(s))

26 januari 2022 vakkenvoorlichting voor doorstromers 4 mavo-4 havo

1 februari tot 11 maart 2022 aanmeldingsperiode voor havo, intakegesprekken starten

11 maart 2022 deadline voor aanmelding 4 havo

uiterlijk 22 april 2022 voorlopig advies over plaatsing 4 havo

half juni 2022 uitslag Centraal Examen (1e tijdvak)

uiterlijk 24 juni 2022 definitief advies over plaatsing 4 havo

kort na eindexamen: doorstroomprogramma 4mavo-4havo



Tenslotte:

DRIE MISVERSTANDEN BIJ DOORSTROOM MAVO > HAVO

1. 'Zonder wiskunde in je M4-pakket mag je niet naar de Havo'.
Dit klopt niet. Het mag wel degelijk, je kunt namelijk zonder wiskunde in je Mavo-pakket doorstromen naar het
profiel Cultuur en maatschappij op de Havo. In dat profiel is wiskunde niet verplicht. Je kunt dus een
Havo-diploma halen zonder wiskunde.

2. 'Zonder Duits of Frans in je M4-pakket mag je niet naar de Havo'.
Ook dit klopt niet. Op de Havo staan 3 van de 4 profielen nog voor je open zonder Duits of Frans.

3. 'Je moet minstens zevens staan in M4 om naar de Havo te mogen'.
Nee. Met een Mavo-diploma (met 7 eindexamenvakken*) mag je altijd naar de Havo (dit is een wettelijk
toelatingsrecht). Natuurlijk is het belangrijk dat je kansrijk bent, dus gemiddeld ongeveer 6,8 staan of hoger, is
wel erg aan te bevelen! Hiermee laat je zien dat je voldoende basis hebt om succesvol te zijn op de Havo. Ook
is het fijn en belangrijk dat je Mavo-docenten positieve adviezen geven richting Havo.
Naast je cijfers zijn dus ook de adviezen een manier om in te schatten hoe kansrijk je op de Havo bent.

*op het Isendoorn College volg je op de Mavo automatisch 7 eindexamenvakken. Dit is 1 examenvak meer
dan landelijk verplicht is. Met een diploma met 7 eindexamenvakken heb je toelatingsrecht tot de Havo.


