
 

De overgang van mavo naar 4 havo (Bleichrodt)  

Als leerlingen van Altra college na de mavo willen doorstromen naar de havo, dan kunnen zij 
terecht op Altra College Bleichrodt. Wat zijn daarvoor de toelatingseisen en –procedure?  
 

Tijdspad 
1. In november organiseert de mavo school een informatiebijeenkomst, waarin ouders en 

leerlingen op de hoogte worden gebracht van de vervolgmogelijkheden na het behalen van 
het vmbo-t diploma. Tijdens deze informatiebijeenkomst komen de volgende zaken aan 
bod:  

a. uitleg over de  term “startkwalificatie” 
b. de mogelijke vervolgroutes: MBO als hoofdroute, havo voor kleine groep 

c. de eisen die vóór en tijdens  deze routes aan de  leerlingen worden gesteld 

d. de verwachte tijdsduur van de routes 
e. de voor- en nadelen van de routes. 

 
2. Half februari maken de docenten  een selectie van mogelijke havokandidaten. Basis voor 

deze selectie  zijn: 
a. de havo-wens  

b. het oorspronkelijk basisschool advies en de CITO-score 
c. inzet, motivatie, zelfstandigheid en studievaardigheden die de leerling tijdens de lessen 

heeft getoond   
d. de resultaten van de proefexamens. 
  

3. Eind februari/ begin maart vindt er een gesprek plaats met ouders en  havokandidaat , 

waarin de specifieke eisen voor de havo en de gang van zaken (nogmaals) expliciet 
besproken worden. Er wordt een keuze gemaakt voor een profiel.  
Direct hierna doet de afdelingsmanager een vooraanmelding bij de Bascule Extern. Ook de 
examencoördinator wordt op de hoogte gebracht. 

 

4. De leerling wordt vervolgens in maart/april uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek op de 
Bascule Extern, waarbij het advies van de mavo leidend is. Hierna is er sprake van een 

voorlopig plaatsingsbesluit. 
 

5. Doordat de harde criteria voor de overgang naar de havo bekend zijn  bij leerling, ouders 
en docenten, is op de laatste dag van het schooljaar duidelijk of een leerling inderdaad aan 
de eisen voldaan heeft. De examencoördinator geeft aan de afdelingsmanager van 
Bleichrodt door welke leerlingen naar de havo komen. 
Leerlingen die herexamens hebben komen niet in aanmerking voor overgang naar de 

HAVO. 
 

De eisen voor overgang naar 4 HAVO: 
1. Een leerling die naar de havo wil, moet op de mavo voldoende  inzet, motivatie, 

zelfstandigheid en studievaardigheden getoond hebben. De leerling moet  theoretisch 
aangelegd zijn. 

2. De leerling moet wiskunde in zijn examenpakket hebben. 

3. Cijfers: de leerling moet een gemiddelde van 6,5 als eindcijfer hebben. Voor de kernvakken 
Nederlands, Engels en wiskunde moet het eindcijfer een voldoende zijn. 

4. (Totdat 2F een wettelijke verplichting is: de leerling moet aantoonbaar niveau 2F 
beheersen voor Nederlands en rekenen). 

 
En verder: 

1. Er moet in de bovenbouw van de mavo voldoende aandacht worden besteed aan 
loopbaanontwikkeling, zodat de leerling een weloverwogen keuze kan maken. Leerlingen 
maken bijvoorbeeld een  toekomstgericht portfolio aan de hand van duidelijke opdrachten. 
Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat wil ik later gaan doen? Welke stappen 



 

moet ik daarvoor nemen? Welke opleiding(en) moet ik volgen? Wat zijn de mogelijkheden?  
Dit portfolio kan heel goed gebruikt worden als onderdeel van het sectorwerkstuk 
(oriëntatie op leren en werken). 

2. Vanaf het schooljaar 2013-2014 komen structureel lessen studievaardigheid op het rooster. 
Hiervoor wordt op de mavo dezelfde methode gebruikt als op de havo: Breingeheimen. 

3. Het is belangrijk om op de mavo zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vakkenpakketten van 
de havo. Het havo profiel moet aansluiten op de mavo sector. De meest gemakkelijke 
doorstroom is die naar E&M. Een leerling kan dan aardrijkskunde kiezen i.p.v. Duits. Voor 
leerlingen die C&M kiezen, is Duits een probleem. 

4. Ontbrekende vakken in de doorstoom moeten door de ontvangende school aangevuld  
worden als er  voldoende basis aanwezig is (bv. als een leerling de onderbouw op een 

reguliere school heeft doorlopen). Wellicht kan er na het plaatsingsgesprek in maart al 
studiemateriaal met opdrachten aan de leerling meegegeven worden. 
Wellicht kunnen leerlingen die naar de havo willen in het laatste mavo -jaar al lessen 
krijgen in ontbrekende vakken (symbiose). 

5. De leerling kan een dag meelopen op de Bascule Extern om te zien hoe daar gewerkt 
wordt. 

6. Er moet een uitwisseling van informatie komen tussen de mavo en havo over de ex-mavo-

leerlingen. Zo kan falen vroegtijdig gesignaleerd en in onderling overleg aangepakt worden. 
Bovendien kan dan beter gemonitord worden hoe onze ex- mavo leerlingen het doen op de 
havo en waar de knelpunten liggen. 
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