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Inleiding 

Leuk dat je interesse hebt in de overstap naar havo-4! 

In deze folder is de belangrijke 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. In dit informatieboekje zetten we alles op een rij.  

 

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 wordt gemaakt. Een overstap naar de havo behoort ook 

tot de mogelijkheden!  

Met een overstap naar de havo vergroot je je algemene ontwikkeling en heb je vaak rechtstreeks 

toegang tot het hbo. Als je mooie cijfers haalt op de mavo en je bent gemotiveerd om je meer te 

verdiepen en uit te laten dagen is een overstap naar de havo een goed idee.  

Vergeet hierbij niet dat er twee jaren zullen volgen met vakken die je (gedeeltelijk) al kent en dat 

je nog 2 jaar motivatie moet kunnen opbrengen om nog niet concreet met een vervolgstudie bezig 

te zijn.   

Succesfactoren om door te stromen zijn: 

- meer zelfstandig willen gaan werken  

- goede cijfers halen op de mavo  

- interesse hebben in een opleiding op het hbo  

Ervaringen in de afgelopen jaren laten 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 het hele schooljaar kom je ver.  

De leerlingen die aangeven de overstap van mavo naar havo te willen maken, moeten zich ook nog 

inschrijven voor een mbo-opleiding, zodat je een alternatief hebt als jouw plan niet door kan gaan. 

Dit moet voor 1 mei! 

 

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 je daar 

ambitie voor hebt, ook doorgroeien naar hbo-opleidingen en functies. Het komt daarom 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 is om bij De Willem te blijven.  

Voor die leerlingen is het niet aan te raden havo te gaan volgen. De afgelopen jaren hebben ons 

duidelijk gemaakt dat juist bij die leerlingen de 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.  

 

  



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, maatschappijwetenschappen en wiskunde D. In het 

proces van de overstap word je geïnformeerd over deze vakken. 

Naast andere vakken zijn er ook algemene verschillen die bij alle vakken gelden. Op de havo: 

- ligt het tempo hoger en heb je meer huiswerk 

- wordt minder tijd besteed aan herhaling en worden niet alle opdrachten klassikaal 

behandeld 

- wordt dieper ingegaan op (bekende) stof 

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

vermogen 

- wordt meer zelfstandigheid van je verwacht 

 

Toelatingseisen overstap mavo naar havo 

Allereerst is het belangrijk dat je een mavo-4 diploma hebt behaald voor 7 vakken waarin centraal 

examen is afgelegd.  

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

In het voortraject van de overstap is hier door de decaan van de mavo al op gewezen.  

De wet verbiedt het om aanvullende eisen te stellen als school. Het is uiteraard niet aan te raden 

om een overstap naar de havo te maken als je op de mavo maar ‘net’ geslaagd bent. In het 

verleden werd een 6,7 als gemiddelde aangehouden om toegelaten te worden op de havo. Die eis is 

er niet meer maar de 6,7 kan wel als richtlijn gelden om voldoende kans te hebben op een 

succesvolle overstap. 

 

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 na het behalen van je mavo-diploma en de 

keuze voor geen Wiskunde, Wiskunde A of Wiskunde B. 

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 ⇒  examen gedaan in wiskunde, nask 1 en 2 en biologie 

- havo Natuur en Gezondheid ⇒ examen gedaan in wiskunde, nask 1 en biologie 

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

geschiedenis 

- havo Cultuur en Maatschappij ⇒ examen gedaan in geschiedenis en Frans of Duits 

De uitwerking van de havo profielen zijn verderop in de folder opgenomen.  

Voor een goede aansluiting met de profielen C&M en E&M is het belangrijk dat je op de mavo de 

vakken economie en geschiedenis hebt gevolgd. Voor de profielen N&G en N&T is het belangrijk 

dat je op de mavo de vakken scheikunde en biologie hebt gevolgd.  



 

2. LO2: Het vak LO2 bestaat niet op de havo. Houd er dus rekening mee dat je in plaats 

daarvan een nieuw vak moet kiezen/starten op havo. Dit is meteen het enige toegestane  

nieuwe vak. Zeker voor LO2 leerlingen biedt het vervolg op de havo een extra uitdaging.   

 

3. Deficiëntieprogramma: tussen 30 mei en 8 juni wordt er 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. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de vakken biologie en 

aardrijkskunde.  

Voor de vakken wiskunde B, 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 het deficiëntieprogramma geven we je de kans om alvast kennis te maken 

met het niveau van de havo en zorgen we voor een goede aansluiting.  

 

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. Het kan en mag wel gekozen 

worden maar dan wordt er extra tijd, motivatie en analytisch vermogen van je gevraagd. De 

ervaring leert dat het voor veel leerlingen een moeilijk vak is, wat de kans op een 

succesvolle overstap en een havo diploma verkleint. Vanuit de havo wordt daarom een 

negatief advies gegeven om  dit vak te kiezen. Let hier dus goed op en praat hierover met 

je wiskundedocent op de mavo en vraag zonodig een gesprek aan met de decaan van de 

havo.  

 

Het advies is dat de leerling maximaal één nieuw vak opneemt in havo-4. Afhankelijk van het vak 

dat je kiest, heb je een gesprek met een docent bovenbouw-havo en krijg je eventueel een 

(lees)opdracht in de zomervakantie. 

 

Tijdpad overstap mavo-4 naar havo 
25 januari  - Decaanmiddag M4 over tweede fase op Zoomwijck 

1 april   - Uiterlijke aanmelding havo-4 bij decaan mavo. Hierna wordt er een  

   classroom aangemaakt, verdere communicatie verloopt via deze  

   classroom. Houd je mail dus goed in de gaten. 

April    - Vakvoorlichting nieuwe vakken in classroom 

12 april  - Doorgeven voorlopige profielkeuze (loopt via classroom) 

12 t/m 24 mei - Centraal examen tijdvak 1 

24 en 25 mei  - Toelatingsgesprek op Zoomwijck 

30 mei t/m 8 juni - Deficiëntie programma’s op Zoomwijck 

9 juni   - Uitslag centraal examen tijdvak 1 

13 t/m 24 juni - Centraal examen tijdvak 2 

1 juli   - Uitslag centraal examen tijdvak 2 



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

5 t/m 8 juli  - Centraal Examen tijdvak 3 

14 juli   - Uitslag centraal examen tijdvak 3 

 
Procedure toelating overstap mavo-4 naar havo-4  
Iedere leerling met interesse voor havo; 

1. Is aanwezig bij alle informatiemomenten die worden aangeboden over deze overstap 
2. Is zich bewust van de keuze voor profiel en vakken die gemaakt moet worden en heeft zich 

hierin verdiept 
3. Is te bereiken via de mail en classroom 
4. Is aanwezig tijdens het intakegesprek en heeft een duidelijke motivatie en plan van aanpak 

kenbaar gemaakt over het behalen van een havo-diploma. Tijdens het intakegesprek wordt 
er ook gebruik gemaakt van een advies van mavo-vakdocenten over de overstap. Hierin 
staan resultaten, houding en motivatie in de lessen centraal.  

5. Is aanwezig, doet mee en levert alle opdrachten in voor de reparatie-lessen. 
 
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 met vraag om toelichting door decaan* 
c) leerling krijgt een telefoontje of uitnodiging tot gesprek met conrector havo 

bovenbouw* 
d) 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. 
  



Profielen havo 
 

 

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   Maatschappij- 
wetenschappen 

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 
 

 

 

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