
Instroomeisen 4 havo voor leerlingen met een diploma mavo of vmbo-tl 

 
 
Direct toelaatbaar, leerling voldoet aan de doorstroomvoorwaarde: 
- de leerling beschikt over een diploma mavo of vmbo-tl en heeft examen gedaan in een extra  

AVO vak. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn of een schooleigen programma of 
programmaonderdeel van de school. 

- de leerling meldt zich aan voor 1 april bij de decaan.  
 
 
Niet direct toelaatbaar, leerling voldoet niet direct aan de doorstroomvoorwaarde; dan worden er 
een aantal instroomeisen gehanteerd. 
 
Instroomeisen: 
- de leerling beschikt over een diploma mavo of vmbo-tl. 
- de leerling heeft op zijn eindlijst (SE en CE) een gemiddeld cijfer van minimaal 6,8. 
- de leerling heeft een schriftelijk positief advies aangaande de overstap van de lesgevende 

docenten van de afleverende school. 
- de leerling is gemotiveerd en beschikt over de juiste werkhouding (motivatiebrief) 
- de leerling kiest een aansluitend profiel op basis van de gevolgde vakken in 3 en 4 mavo of 

vmbo. 
- de leerling meldt zich aan voor 1 april bij de decaan. 
 
Het verzoek tot toelating zal worden beoordeeld door de toelatingscommissie bestaande uit de 
decaan en teamleider bovenbouw. 
 
 
Toelichting 
- Het gemiddelde van minimaal 6,8 wordt berekend op basis van de eindcijfers zoals vermeld 

op de definitieve cijferlijst. Vakken met alleen een schoolexamen of praktijkvakken worden 
niet meegenomen in de gemiddelde berekening. 

- Het advies van de toeleverende school over de betreffende leerling wordt altijd betrokken in 
het oordeel van de toelatingscommissie. 

- Motivatie is één van de belangrijkste factoren als het gaat om de succeskansen van 
overstappende leerlingen. Tijdens een intakegesprek wordt er ingegaan op de motivatiebrief 
en hoe de leerling denkt deze overstap tot een succesvolle overstap te maken. Na het 
bekend worden van de examencijfers kan er pas over toelating worden beslist. De leerling 
dient goed na te denken over een alternatieve mbo-opleiding en zich hiervoor in te schrijven. 

- Een leerling kan op de havo alleen die vakken kiezen die een logisch vervolg zijn op de vakken 
die een leerling op mavo of vmbo heeft gevolgd.  
Uitzondering hierop zijn de nieuwe vakken zoals bedrijfseconomie, filosofie, informatica, 
kunst beeldende vorming, maatschappijwetenschappen en natuur, leven en technologie. 

- Er geen plek gegarandeerd kan worden indien een leerling zich na 1 april meldt. Toelating 
kan dan alleen indien het rooster van het nieuwe schooljaar dit toelaat. 

- Het besluit tot al dan niet toelaten door de toelatingscommissie wordt schriftelijk 
meegedeeld. 

 
 


