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Inleiding 

Je hebt interesse in de overstap naar havo-4. In deze folder is de belangrijkste informatie te vinden over de 

overstap van mavo-4 naar havo-4. Deze folder is aanvullend op de voorlichtingsmomenten die gepland 

staan. Deze momenten zijn verplicht.  

 

Waarom doorstromen van de mavo naar de havo? 

Als je in mavo-3 of 4 zit moet je gaan nadenken over je toekomst. Er zijn heel veel keuzes. Mbo is de keuze 

die door de meeste leerlingen gemaakt wordt. Een overstap naar de havo behoort ook tot de 

mogelijkheden. 

Als je mooie cijfers haalt op de mavo en je bent gemotiveerd om je meer te verdiepen in de gekozen 

vakken is een overstap naar de havo een optie.  

Succesfactoren om door te stromen zijn: 

-  meer zelfstandig willen en kunnen gaan werken  

-  goede cijfers halen op de mavo 

-   thuis leren en huiswerk maken zijn voor jou een gewoonte  

-  concrete interesse hebben in een opleiding op het hbo.  

Ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat een goede en gemotiveerde leerling met succes het havo-

diploma kan behalen. Het zal af en toe best moeilijk zijn, maar met voldoende motivatie tijdens de twee 

schooljaren kom je ver.  

 

Waarom niet doorstromen van de mavo naar de havo? 

Sommige leerlingen vinden het moeilijk een studiekeuze te maken, terwijl mavo wel een passend diploma 

oplevert. Het mbo heeft schitterende opleidingen en van daaruit kan je, als daar ambities voor zijn, ook 

doorgroeien naar hbo-opleidingen en functies.  

Het komt wel eens voor dat er voor de havo gekozen wordt, omdat iemand zich niet (op tijd) heeft 

aangemeld voor een mbo-opleiding of omdat het nog prettig gevonden wordt om op De Willem te blijven.  

Als dat de motivatie is, is het niet aan te raden havo te gaan doen. De afgelopen jaren hebben ons duidelijk 

gemaakt dat juist bij die leerlingen motivatie toch wegzakt en het niveau te hoog blijkt te zijn. Om 

succesvol door te kunnen stromen moet je echt een goede basis hebben (goede cijfers en inzet) en 

motivatie om nog twee jaar vol energie bezig te zijn met algemeen vormende vakken. 

Vraag extra studiekeuzehulp aan je decaan als je het nog niet weet! Iedereen wil er graag voor zorgen om 

jou op de juiste plek uit te laten komen.  

De leerlingen die aangeven de overstap naar de havo te willen maken, moeten zich ook inschrijven voor 

een mbo-opleiding. Deze inschrijving verwachten wij omdat het goed is dat je ook serieus deze optie 

onderzoekt en het wellicht niet lukt om toegelaten te worden tot de havo.  

 

 

  



Verschillen mavo en havo 

Net als op de mavo doe je ook op de havo examen in 7 vakken. Daarnaast heb je in havo-4 meerdere 

vakken die je succesvol moet afsluiten. Dit zijn de vakken CKV en maatschappijleer. Op de havo heb je ook 

vakken die nieuw zijn in de tweede fase. Dat zijn: bedrijfseconomie, informatica, kunst beeldend, kunst 

muziek en maatschappijwetenschappen. In mavo 4 word je geïnformeerd over de vakken die gegeven 

worden in havo 4 en 5.  

Naast andere vakken zijn er ook algemene verschillen die voor alle vakken gelden.  

Op de havo: 

- zal het tempo hoger liggen en heb je meer huiswerk; 

- zal minder tijd worden besteed aan herhaling en zullen niet alle opdrachten klassikaal behandeld 

worden; 

- zal op (bekende) stof dieper ingegaan worden; 

- zal bij meerdere vakken een groter beroep worden gedaan op je leesvaardigheid en analytisch 

vermogen; 

- zal er meer zelfstandigheid van je verwacht worden. 

 

Toelatingseisen overstap mavo naar havo 

Een overstap naar de havo gebeurt niet automatisch. We verwachten echt een aantal zaken van je die 

noodzakelijk zijn om succesvol in havo 4 te kunnen starten. Over deze verwachtingen gaan we ook met je 

in gesprek in mavo 4 en bij de intake. 

- Allereerst is het belangrijk dat je een mavo-4 diploma hebt behaald met 7 vakken.  

- We verwachten aanwezigheid en positieve inbreng bij de voorlichtingsmomenten en bij het 

lesprogramma welke aangeboden wordt voor een betere aansluiting. 

- We verwachten van je dat een voldoende staat voor Nederlands, Engels en wiskunde. 

- We verwachten dat je gemiddeld boven een 6,7 hebt op je mavo diploma voor de vakken waarin je 

examen hebt gedaan. 

- We verwachten dat je gemotiveerd bent om nog 2 jaar veel energie te steken in een positieve 

bijdrage in de lessen, huiswerk, profielwerkstuk en uiteraard weer nieuwe toets- en 

schoolexamenweken. 

- Daarnaast moeten de vakken waar examen in is gedaan op de mavo, ook aansluiten bij een profiel 

op de havo. In het voortraject in mavo 3 is hier door de decaan al op gewezen.  

 

Voorwaarden goede aansluiting overstap mavo naar havo 

Voor een goede aansluiting zijn er drie dingen heel belangrijk. Dat zijn een goede pakketkeuze op de mavo, 

het lesprogramma dat wordt aangeboden voor en na het behalen van je mavo diploma en de keuze met 

betrekking tot Wiskunde. Hieronder geven we een toelichting. 

1. Pakketkeuze: Op de havo zijn er 4 profielen. Deze heten anders dan op de mavo. Voor een goede 

aansluiting bij een passend profiel, zijn sommige vakken onmisbaar. Per profiel kom je op de 

volgende vakken uit: 

- havo Natuur en Techniek ⇒  vanwege verplichte Wiskunde B geen passende optie 

- havo Natuur en Gezondheid ⇒ mavo examen gedaan in wiskunde, NSE en biologie 

- havo Economie en Maatschappij ⇒ mavo examen gedaan in wiskunde, economie en 

geschiedenis 

- havo Cultuur en Maatschappij ⇒ mavo examen gedaan in geschiedenis en frans/duits 

 



We verwachten dat een leerling maximaal één nieuw vak opneemt in havo-4. Er zal voor dit vak een 

gesprek met een docent bovenbouw havo moeten plaatsvinden en eventueel een (lees)opdracht 

uitgevoerd moeten worden in de zomervakantie. 

 

2. Trainingen  AFTER’S COOL: Door AFTER’S COOL wordt in het voorjaar drie trainingen aangeboden in 

mavo 4. Deze trainingen hebben betrekking op bewustwording van keuzes voor overstap, leren 

leren en leren plannen. Voorafgaand aan deze trainingen zal er een intakegesprek gevoerd worden 

door medewerkers van AFTER’S COOL. 

 

3. Aansluitingslessen vakinhoudelijk: Na je examens wordt er tussen 31 mei en 9 juni een 

lesprogramma aangeboden voor enkele vakken om te zorgen voor een betere aansluiting. Deze 

lessen zijn verplicht om te volgen. Enkele vakken sluiten gelukkig al goed aan en voor die vakken is 

het niet nodig om extra lessen te krijgen. Voor de vakken geschiedenis, Engels, scheikunde, Frans 

en Duits geldt dat er op de mavo soms andere dingen zijn besproken dan in de onderbouw van de 

havo. Daarom is er voor deze vakken een programma gemaakt om je te helpen een goede start te 

maken in havo-4. Door deze aansluitingslessen geven we je de kans om alvast kennis te maken met 

het niveau van de havo en zorgen we voor een goede voorbereiding en start.  

 

4. Wiskunde: Voor één vak geldt een uitzondering. Dat is het vak Wiskunde B. De aansluiting tussen 

de mavo en de havo is bij dit vak helaas niet goed. Mocht Wiskunde B essentieel zijn voor je 

vervolgstudie moet je met succes een toelatingsexamen maken. Als dat lukt komen er ook voor dit 

vak nog aansluitingslessen na je examen( Wiskunde D kan dan wellicht ook een optie zijn). In alle 

andere gevallen kies je Wiskunde A of het profiel C&M zonder Wiskunde. 

 

Tijdpad overstap mavo-4 naar havo 
24 januari 2023 - Decaanmiddag M4 i.c.m. voorlichting Wiskunde over tweede fase op 

         Zoomwijck (mentoren M4 ook aanwezig)  

Februari 2023 - Classroom wordt aangemaakt. Alle communicatie verloopt vanaf nu via 

deze     

  classroom 

Februari 2023  - Vakvoorlichting vakken in classroom 

Week van 6-2 - Intakes door AFTER’S COOL 

16-2, 8-3, 17-3 - Training AFTER’S COOL 

18 maart 2023  - Doorgeven voorlopige profielkeuze (loopt eveneens via classroom) 

Maart 2023  - Optioneel instaptoets voor wiskunde B 

1 april 2023  - Uiterlijke aanmelddatum voor MBO (inschrijving is verplicht) 

Week van 17-4 - Voorlopig adviesgesprek op Poortwijk 

30 mei   - Toelatingsgesprek op Zoomwijck 

31 mei t/m 9 juni - Aansluitingslessen op Zoomwijck 

26 juni   - Eventueel extra gesprek met conrector havo en decaan Zoomwijck 

 
  



Procedure toelating overstap mavo-4 naar havo-4  
Iedere leerling met interesse voor havo heeft bij het intakegesprek een duidelijke motivatie en plan van 
aanpak. In april zal er al een adviesgesprek gevoerd worden op Poortwijk. Afhankelijk van de signalen en 
cijfers zal dit gesprek op school zijn in aanwezigheid van leerling, ouder(s), mentor en conrector mavo. 
 
Tijdens het toelatingsgesprek op 30 mei kan ook nogmaals gebruik gemaakt worden van het advies van 
mavo-vakdocenten over de overstap en de feedback van After s’ cool. Hierin staan 
schoolexamenresultaten, houding en motivatie in de lessen centraal. Uiteraard hebben we het ook over de 
eerder genoemde toelatingseisen.  
 
Na de uitslag van het examen eerste tijdvak, zal door de conrector havo bovenbouw (in samenwerking met 
conrector mavo) en de decaan havo een evaluatie plaatsvinden over bovenstaande punten.  
Hieruit volgen de mogelijkheden: 

a) leerling krijgt een brief met toelating 
b) leerling krijgt een telefoontje of uitnodiging tot gesprek met conrector havo bovenbouw* 
c) leerling krijgt een negatief advies om door te stromen naar de havo 

* In dit geval zal de leerling later nog een brief toegestuurd krijgen voor toelating nadat conrector havo 
hier goedkeuring over gegeven heeft. 
 

 
Verdere informatie 
 
Mocht je na het lezen nog verdere informatie willen hebben over de overstap, dan kan je met je vragen 
terecht bij: 
Meneer van den Berg (decaan mavo): m.vandenberg@dewillem.nl 
Mevrouw van Schaijk (conrector mavo 3-4): a.vanschaijk@dewillem.nl 
Mevrouw Jacobs (decaan havo/vwo): decaan.zoomwijck@dewillem.nl  
Meneer Jacobs (conrector havo 4-5): j.jacobs@dewillem.nl 
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Profielen havo 
 

LET OP! voor alle vakken geldt een minimale instroom aantal van 12 leerlingen. Bij een kleinere groepsgrootte wordt 
het vak niet aangeboden.  
 

Natuur & Techniek: 
Gemeenschappelijk 
 deel: 

Profielvakken: Profielkeuzevak: 
1 vak uit: 

Keuze examenvak: 
1 vak uit: 

Nederlands Wiskunde B Biologie Frans 

Engels Natuurkunde Informatica Duits 

Maatschappijleer Scheikunde Wiskunde D Geschiedenis 

Lichamelijke Opvoeding    Aardrijkskunde 

CKV    Economie 

Godsdienst   Bedrijfseconomie 

LOB   Maatschappijwetenschappen 

Werkweek   Biologie 

Profielwerkstuk   Informatica 

   Kunst beeldend 

   Kunst muziek 

   Wiskunde D 

 

Natuur & Gezondheid: 
Gemeenschappelijk 
deel: 

Profielvakken: Profielkeuzevak: 
1 vak uit: 

Keuze examenvak: 
1 vak uit: 

Nederlands Biologie Aardrijkskunde Frans 

Engels Scheikunde Natuurkunde Duits 

Maatschappijleer   Geschiedenis 

Lichamelijke Opvoeding 1 vak uit  Economie 

CKV  Wiskunde A  Bedrijfseconomie 

Godsdienst Wiskunde B  Maatschappijwetenschappen 

LOB   Aardrijkskunde 

Werkweek   Natuurkunde 

Profielwerkstuk   Informatica 

   Kunst beeldend 

   Kunst muziek 

   Wiskunde D 

 
Economie & Maatschappij: 

Gemeenschappelijk 
deel: 

Profielvakken: Profielkeuzevak: 
1 vak uit: 

Keuze examenvak: 
1 vak uit: 

Nederlands Economie Bedrijfseconomie Kunst beeldend 

Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Kunst muziek 

Maatschappijleer  Maatschappij 
wetenschappen 

Maatschappijwetenschappen 

Lichamelijke Opvoeding 1 vak uit Frans Informatica 

CKV  Wiskunde A Duits Bedrijfseconomie 

Godsdienst Wiskunde B  Aardrijkskunde 

LOB   Duits 

Werkweek   Frans 

Profielwerkstuk   Biologie 

   Natuurkunde 

 
 
 



 

Cultuur & Maatschappij: 
Gemeenschappelijk 
deel: 

Profielvakken: Profielkeuzevak: 
2 vakken kiezen: 

Keuze examenvak 
1 vak uit: 

Nederlands Geschiedenis 1 vak uit : Frans 

Engels  Economie Duits 

Maatschappijleer 1 vak uit: Aardrijkskunde Wiskunde A  

Lichamelijke Opvoeding Duits Maatschappij 
wetenschappen 

Wiskunde B 

CKV  Frans  Economie 

Godsdienst  1 vak uit : Aardrijkskunde 

LOB  Kunst beeldend Maatschappijwetenschappen 

Werkweek  Kunst muziek Kunst beeldend 

Profielwerkstuk  Frans Kunst muziek 

  Duits Informatica 

   Biologie 

   Bedrijfseconomie 
 

 

 

 
 


