Toelatingsprocedure
4 mavo naar 4 havo

Datum MR: 19-04-22

Toelatingsprocedure 4 mavo naar 4 havo De Nieuwe Veste
1. Inleiding
In juni 2020 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rondom het doorstroomrecht vmbo-havo
en havo-vwo gepubliceerd. Hiermee worden definitief de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het
kader van de wet 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Deze wet en de
gepubliceerde AMvB bepalen dat vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl
(mavo) met een extra vak, worden toegelaten tot de havo. Voor leerlingen die willen doorstromen
van 4 mavo naar 4 havo die niet aan de eisen voldoen wordt door De Nieuwe Veste een aantal
voorwaarden gesteld die doorstroom mogelijk maken. Deze voorwaarden worden beschreven in
deze toelatingsprocedure. De Nieuwe Veste maakt in haar doubleerbeleid (bevorderingsnormen)
geen onderscheid tussen doorstromers en andere leerlingen.
2. Wettelijke eisen doorstroom 4 mavo naar 4 havo
▪ Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn voor het
eindexamen vmbo-gl of vmbo-tl (mavo) met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het
eindexamen vormen.
o Vmbo-gl: 5 theorievakken, 1 beroepsgericht vak en 1 extra vak.
o Vmbo-tl: 6 theorievakken, (1 beroepsgericht vak1) en 1 extra vak.
▪ Leerlingen maken de keuze voor het extra vak bij voorkeur aan het einde van leerjaar 2.
▪ Ook vakken die met een schoolexamen worden afgesloten, zoals informatietechnologie in vmbogl of vmbo-tl en het beroepsgerichte vak in vmbo-tl zijn toegestaan als extra vak.
▪ Het extra vak kan geen schooleigen programma of programmaonderdeel van de school zijn. Ook
een beroepsgericht vak, dat niet wordt afgesloten met een schoolexamen wordt niet gezien als
extra vak.
▪ De normen voor slagen in vmbo-gl en vmbo-tl zijn opgenomen in het Reglement van Toetsing en
Afsluiting van De Nieuwe Veste.
▪ Leerlingen die voldoen aan de bovenstaande wettelijke eisen t.a.v. de doorstroom van 4 mavo
naar 4 havo hebben het recht om door te stromen en worden door De Nieuwe Veste niet
geweigerd.
▪ Het gevolgde profiel in vmbo-gl of vmbo-tl hoeft niet aan te sluiten op het te kiezen profiel in
havo en er kunnen geen aanvullende eisen gesteld worden m.b.t. de aansluiting van vakken.
▪ Zie voor meer informatie over de wettelijke eisen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb2020-171.html
▪ Doorstroomrecht in beeld:

1

De Nieuwe Veste biedt alle leerlingen die vmbo-tl examen doen een extra beroepsgericht vak aan.
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1. toelichting: Behalve voor zover scholen bevoegd zijn om algemeen geldende weigeringsgronden toe te passen, zoals weigering op
grond van plaatsgebrek of op grond van denominatie.

3. Toelating externe kandidaten
1. Externe kandidaten die:
o geslaagd zijn voor vmbo-gl of vmbo-tl en;
o die voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de doorstroom van 4 mavo naar 4 havo
zijn toelaatbaar tot 4 havo op De Nieuwe Veste.
2. Externe kandidaten die:
o geslaagd zijn voor vmbo-gl of vmbo-tl en;
o die niet voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de doorstroom van 4 mavo naar 4 havo
zijn niet toelaatbaar tot 4 havo op De Nieuwe Veste.
4. Toelating interne kandidaten
1. Interne kandidaten die:
o geslaagd zijn voor vmbo-gl of vmbo-tl en;
o die voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de doorstroom van 4 mavo naar 4 havo
kunnen doorstromen naar 4 havo op De Nieuwe Veste.
2. Interne kandidaten die:
o geslaagd zijn voor vmbo-gl of vmbo-tl en;
o die niet voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de doorstroom van 4 mavo naar 4 havo
kunnen onder voorwaarden doorstromen naar 4 havo op De Nieuwe Veste.
5. Voorwaarden doorstroom 4 mavo naar 4 havo
De onderstaande voorwaarden voor doorstroom van 4 mavo naar 4 havo gelden voor interne
kandidaten die niet voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. de doorstroom van 4 mavo naar 4 havo.
1. Als leerlingen niet voldoen aan de wettelijke eisen, wordt in eerste instantie gekeken naar de
aansluiting van het huidige profiel in vmbo-gl of vmbo-tl op het te kiezen profiel in havo en de
aansluiting van de verschillende vakken. Op basis van de beoordeling van de aansluiting door het
vmbo-docententeam wordt een dringend advies geformuleerd naar de examencommissie
omtrent toelaatbaarheid, dan wel toelaatbaar onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden
geformuleerd in een individueel doorstroomprogramma. De examencommissie neemt hiertoe
een besluit of de leerling toelaatbaar is, niet toelaatbaar is, of toelaatbaar onder voorwaarde van
het succesvol doorlopen van een individueel doorstroomprogramma.
2. Een leerling kan tot 1 februari van het laatste schooljaar (4 mavo) starten met het individueel
doorstroomprogramma.
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3. Het individueel doorstroomprogramma wordt uiterlijk in de laatste week van het schooljaar
afgesloten met een vooraf afgesproken portfolioassessment.
4. Het portfolioassessment kan meerdere onderdelen omvatten zoals toetsen en opdrachten en
wordt afgesloten met een portfoliogesprek. Tijdens het portfoliogesprek komen ook motivatie
en werkhouding aan de orde.
5. De examencommissie beslist wie examinator is van het portfolioassessment. De examinator
voert ook het portfoliogesprek.
6. De uitslag van het portfolioassessment (behaald of niet behaald) wordt uiterlijk in de laatste week
van het schooljaar schriftelijk aan de leerling meegedeeld. De uitslag wordt voorzien van een
rechtsmiddelenclause (zie punt 6 bezwaar).
7. Leerlingen die geslaagd zijn voor vmbo-gl of vmbo-tl en die het portfolioassessment voldoende
hebben afgesloten zijn toelaatbaar tot 4 havo.
8. Leerlingen die niet geslaagd zijn voor vmbo-gl of vmbo-tl en/of die het portfolioassessment
onvoldoende hebben afgesloten zijn niet toelaatbaar tot 4 havo.
9. Voor leerlingen die vmbo-gl of vmbo-tl examen hebben gedaan met een extra vak, maar die niet
geslaagd zijn met dit extra vak geldt dat zij alleen toelaatbaar zijn tot 4 havo indien het
schoolexamencijfer voor het extra vak minimaal 5,50 of hoger is. In alle andere gevallen is de
leerling niet toelaatbaar.
6. Bezwaar
1. Een besluit m.b.t. de toelating en weigeren van leerlingen (inrichtingsbesluit WVO) en/of een
besluit m.b.t. de bevordering van leerlingen is een besluit in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
2. Besluiten in de zin van de Awb moeten schriftelijk worden verzonden en voorzien worden van
een rechtsmiddelenclausule (onder een besluit moet staan dat de mogelijkheid bestaat bezwaar
te maken, door wie dit bezwaar kan worden gemaakt, binnen welke termijn en bij welk orgaan
bezwaar kan worden gemaakt).
3. Tegen besluiten in de zin van de Awb kan bezwaar ingesteld worden bij de directeur-bestuurder.
4. Het bezwaarschrift moet aan een aantal minimumeisen voldoen en moet binnen zes weken na
datum van de verzending van het besluit ontvangen zijn door de directeur-bestuurder.
7. Inwerkingtreding
Deze procedure treedt in werking op 1 augustus 2022.
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