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Toelatingsprocedure mavo 4 > havo 4 en havo 5 > vwo 5
Vooraf
Deze procedure is gebaseerd op artikel 2.1 van het Inrichtingsbesluit WVO1 en de Toelatingscode
overstap van vmbo naar havo van de VO-Raad, vanwege de wenselijkheid te komen tot duidelijkere,
transparantere en eenduidigere toelatingseisen voor het doorstromen van gediplomeerde mavo 4leerlingen naar havo 4, en is in overleg met alle scholen van voortgezet onderwijs in de regio Emmen
e.o. tot stand gekomen.
I. Toelating externe kandidaten
1. Het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen, zoals deze naar de inspectie worden
gezonden, moet een 6,8 (afgerond) of hoger zijn; indien het gemiddelde van de cijfers voor het
centraal examen alsnog 6,8 (afgerond) bedraagt, dan wordt van dit laatste gemiddelde uitgegaan.
2. Met elke leerling die wil doorstromen van mavo 4 naar havo 4, en voldoet aan de toelatingseis
van het cijfergemiddelde (zie hiervoor sub 1), wordt een toelatingsgesprek gehouden.
In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
a. motivatie en werkhouding;
b. het advies van de toeleverende school.
De docentenvergadering van de toeleverende mavo-locatie of mavo-school geeft een eenduidig
advies: positief of negatief. Dit advies wordt op de eindlijst van de SE-cijfers vermeld.
Bij een positief advies voert de leerling, die wil doorstromen, dit gesprek met de decaan van het
havo; in geval van een negatief advies met deze decaan en één van de teamleiders van de
bovenbouw havo.
Leerlingen van mavo 4 die een positief advies hebben gekregen en ook aan de overige
toelatingscriteria voldoen, worden toegelaten tot havo 4.
Leerlingen van mavo 4 die een negatief advies hebben gekregen, maar wel aan de cijfereis
voldoen, worden in het toelatingsgesprek getoetst op werkhouding en motivatie. Indien de
decaan en de teamleider van oordeel zijn dat de motivatie en de werkhouding onvoldoende zijn,
wordt de leerling niet tot havo 4 toegelaten. De uitslag van het toelatingsgesprek wordt binnen
een week schriftelijk aan de leerling meegedeeld.
3. De opnemende havo-locatie of havo-school kan aanvullende eisen stellen aan de aansluiting van
vakken.
II. Toelating interne kandidaten
1. Het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen, zoals deze naar de inspectie worden
gezonden, moet een 6,8 (afgerond) of hoger zijn; indien het gemiddelde van de cijfers voor het
centraal examen alsnog 6,8 (afgerond) bedraagt, dan wordt van dit laatste gemiddelde uitgegaan.
2. Met elke leerling die wil doorstromen van mavo 4 naar havo 4, en voldoet aan de toelatingseis
van het cijfergemiddelde (zie hiervoor sub 1), wordt een toelatingsgesprek gehouden.
In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
a. motivatie en werkhouding;
b. het advies van de toeleverende school/locatie.
De docentenvergadering van de toeleverende mavo-locatie of mavo-school geeft een eenduidig
advies: positief of negatief. Dit advies wordt op de eindlijst van de SE-cijfers vermeld.
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Artikel 2. Toelating algemeen
1. Het bevoegd gezag beslist over de toelating van leerlingen.
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Bij een positief advies voert de leerling, die wil doorstromen, dit gesprek met de decaan van het
havo; in geval van een negatief advies met deze decaan en één van de teamleiders van de
bovenbouw havo.
Leerlingen van mavo 4 die een positief advies hebben gekregen en ook aan de overige
toelatingscriteria voldoen, worden toegelaten tot havo 4.
Leerlingen van mavo 4 die een negatief advies hebben gekregen, maar wel aan de cijfereis
voldoen, worden in het toelatingsgesprek getoetst op werkhouding en motivatie. Indien de
decaan en de teamleider van oordeel zijn dat de motivatie en de werkhouding onvoldoende zijn,
wordt de leerling niet tot havo 4 toegelaten. De uitslag van het toelatingsgesprek wordt binnen
een week schriftelijk aan de leerling meegedeeld.
3. De opnemende havo-afdeling of havo-locatie kan aanvullende eisen stellen aan de aansluiting van
vakken.
III. Toelating interne kandidaten die aantoonbaar een doorstroomprogramma met
goed gevolg hebben doorlopen
1. Het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen, zoals deze naar de inspectie worden
gezonden, moet een 6,4 (afgerond) of hoger zijn; indien het gemiddelde van de cijfers voor het
centraal examen alsnog 6,4 (afgerond) bedraagt, dan wordt van dit laatste gemiddelde uitgegaan.
2. De kandidaat heeft een intern doorstroomprogramma voor havo 4 met goed gevolg doorlopen
in de bovenbouw van mavo 4 en kan daarvan het bewijs overleggen.
3. De opnemende havo-afdeling of havo-locatie kan aanvullende eisen stellen aan de aansluiting van
vakken.
IV. Inwerkingtreding
Deze procedure treedt in werking op 1 augustus 2015
V. Citeertitel
Deze procedure kan worden aangehaald als: Toelatingscode mavo 4-havo 4/ havo 5-vwo 5
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