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Aan:      de leerlingen in mavo 4 die willen overstappen naar havo 4 
 
Betreft:   de nieuwe doorstroomregeling van mavo 4 naar havo 4 
 
 
Bussum, 17 april 2020 
 
Beste leerling, 
 

Naar aanleiding van het onlangs genomen overheidsbesluit betreffende het doorstroomrecht 
van mavo naar havo, hebben wij onze doorstroomregeling voor het schooljaar 2020-2021 
aangepast. Het overheidsbesluit betreft twee delen: 

• De overstap van mavo 4 naar havo 4 is voor alle leerlingen met een mavodiploma 
mogelijk, zonder aanvullende eisen wat betreft vakkenpakket en cijfers. Het is niet meer 
verplicht om examen gedaan te hebben in wiskunde. 

• - Heb je in zeven vakken mavo-examen gedaan, dan moet je de kernvakken (Ne-En-Wi) 
bijwerken en het tekortvak inhalen. Je bent verplicht om van 22 t/m 3 juli op het Willem 
deel te nemen aan het doorstroomprogramma.  
- Heb je in acht vakken mavo-examen gedaan, dan is de overstap mogelijk zonder 
aanvullende eisen wat betreft in te halen vakken. Wel raden we je in dat geval sterk aan 
om van 22 t/m 29 juni de achterstanden bij de kernvakken op het Willem weg te werken. 

 

Toelatingseisen Willem de Zwijger College tot nu 
Het Willem hanteerde tot dusverre als toelatingseis onder meer een gemiddelde van 6,8 over de 
examenvakken en minimaal een 6,5 voor de drie kernvakken. Hoewel school deze eisen niet meer 
kan stellen, beschouwen we deze nog altijd als betrouwbare uitgangspunten voor de mate van 
succes op de havo.  
Het is verstandig om goed af te wegen of deze overstap voor jou echt haalbaar is. Naast een 
gemiddelde van 6,8 als indicatie voor succes, is een goede motivatie en volledige inzet gedurende 
twee jaar belangrijk. Daarnaast vraagt de aansluiting mavo-havo nog dit schooljaar en in de 
zomervakantie een behoorlijke inspanning van je. 
 

De school zal de vorderingen van de leerling die deelneemt aan het doorstroomprogramma 
toetsen in de vorm van een afsluitende instaptoets. Leerlingen die de instaptoets onvoldoende 
afsluiten kan de toegang tot havo 4 niet worden geweigerd. Het resultaat van de instaptoets zal 
wel besproken worden met de betreffende leerling en kan, in het geval van een onvoldoende 
resultaat, leiden tot een negatief advies. 
 

Profielkeuze 
Een leerling die zich wil aanmelden voor havo 4 dient een mail met het te volgen profiel, het te 
volgen vakkenpakket en een volledig ingevuld aanmeldingsformulier te sturen naar de afdelings-
leider havo bovenbouw, mw. Blijleven (p.blijleven@wdz.nl). Zodra de leerling formeel geslaagd 
is voor de mavo zal een afspraak met het decanaat gemaakt worden om te kijken naar de profiel-
mogelijkheden en het gewenste vakkenpakket. Aansluitend volgt een intakegesprek met mw. 
Blijleven, waarbij ook het doorstroomprogramma aan bod komt. Na de start van het doorstroom-
programma kan de aanmelding voor havo 4 niet meer in behandeling worden genomen. 
 

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je deze via de mail richten aan ondergetekende. 
 

Met vriendelijke groet, 
Petra Blijleven, afdelingsleider havo bovenbouw 


