
 

 

DOORSTROOMREGELING VAN MAVO NAAR HAVO  
 
In 2012 heeft de VO-Raad een code opgesteld waarin de procedure voor de doorstroom van de mavo 
naar de havo wordt vastgelegd. Het voornaamste doel van deze code is het scheppen van eenduidigheid 
in de aanvullende voorwaarden voor ouders en leerlingen. De Breul heeft zich, samen met de scholen in 
de regio, bij deze code aangesloten, onze doorstroomregeling is daarop gebaseerd. 
 
Een leerling wordt toegelaten tot havo 4 als: 
• Het examen theoretische leerweg is afgerond, 
• Een gemiddelde van minimaal 6,8 voor het gemiddelde eindexamencijfer (het 

gemiddelde van het centraal examen en het schoolexamen) is behaald, 
• en hij/zij een vakkenpakket heeft dat aansluit bij het gekozen havo-profiel, of bereid 

is tussen de uitslag van het examen en de zomervakantie een inhaalprogramma 
(doorstroommodule) te volgen voor een deel van het gekozen havo-profiel. 

 
Profielkeuze-eisen 
• Een leerling die kiest voor het profiel C&M moet op mavo Frans of Duits als 

examenvak hebben gevolgd. 
• Een leerling die kiest voor het profiel E&M moet op mavo Wiskunde als examenvak 

hebben gevolgd. 
• Een leerling die kiest voor het profiel N&T moet op mavo Wiskunde en Nask 1 als 

examenvak hebben gevolgd. 
• Een leerling die kiest voor het profiel N&G en natuurkunde wil kiezen moet op 

vmbo-tl Nask 1 als examenvak hebben gevolgd. 
• Bij een keuze voor wiskunde B is het volgen van het inhaalprogramma voor dat vak 

verplicht. 
• Leerlingen die kiezen voor het vak scheikunde en geen Nask 2 hebben gevolgd op 

mavo, volgen verplicht het inhaalprogramma scheikunde. 
• Bij een keuze voor het vak economie is het volgen van het inhaalprogramma voor 

dat vak verplicht.  
 

 
Procedure en norm. 
Leerlingen met een wens om door stromen naar de havo dienen: 
• Deel te nemen aan de voorlichtingsactiviteiten, zoals de voorlichtingsavond en de 

profielochtend. 
• Zich te houden aan de uiterste aanmelddatum zoals die door De Breul in de 

jaaragenda is gepubliceerd. 
• Hun motivatie om door te stromen voldoende te onderbouwen in een 

motivatiebrief / toelatingsgesprek. 
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De procedure kent vervolgens een advies- en een beslismoment.  
• Het advies valt na periode 3. Leerlingen krijgen een advies voor de door hun 

gemaakte keuze. Belangrijk uitgangspunt hierbij zijn de tot dan toe behaalde cijfers 
en de adviezen van de vakdocenten. 

• Uiterlijk 1 mei zal De Breul per brief laten weten of de leerling toelaatbaar is, onder 
voorbehoud van het CE resultaat van de leerling en plaatsbaarheid. 

• De beslissing valt na CE1. Leerlingen die geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,8 
voor het gemiddelde eindexamencijfer, worden toegelaten tot havo 4. 

• Alle leerlingen die zich hebben aangemeld krijgen zo snel mogelijk na de uitslag van 
CE 1 schriftelijk bericht. 

• Leerlingen die zich hebben aangemeld en na CE1 het vereiste gemiddelde 
eindexamencijfer van 6,8 nog niet gehaald hebben mogen proberen via een 
herexamen alsnog aan deze toelatingseis te voldoen. 

• Op grond van ernstige gedrags- of motivatieproblemen kan een leerling toegang 
tot havo 4 geweigerd worden.  

 
De commissie: 
De commissie is samengesteld uit: 
• de afdelingcoördinatoren mavo 4 en havo 4 
• de twee afdelingsdecanen 
• de mentor van de leerling 
• de afdelingsmanager 
 
Verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens en de communicatie naar 
leerlingen en ouders is de afdelingsmanager. Uitvoering door afdelingsmanager en 
afdelingscoördinator. 
 
Instromers 
Voor leerlingen die van buiten school in willen stromen in havo 4 geldt als norm een 
gemiddelde van minimaal 6,8 voor het gemiddelde eindexamencijfer (het gemiddelde 
van het centraal examen en het schoolexamen) en uiteraard ook de vakkenverplichting 
bij de profielen. Ook hier geldt dat op grond van ernstige motivatie- of 
gedragsproblemen instroom in havo 4 geweigerd kan worden. Indien het oordeel van 
de toelatingscommissie afwijkt van het advies van de afleverende vmbo-school of -
afdeling vindt overleg plaats tussen de vmbo-school of -afdeling en de havo. 
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