4HAVO NA
4TL?
Het vmbo staat voor het voorbereidend middelaar beroepsonderwijs.
In principe leidt het vmbo dus op voor het MBO. Met een MBO niveau
4 diploma heeft een leerling in Nederland in principe de
doorstroommogelijkheid naar het HBO.
Sommige leerlingen overwegen na het vmbo de overstap te maken
naar de havo. Na het behalen van jouw 4TL diploma, zou je dan
kunnen instromen in 4Havo. Waarna je in 5havo weer centraal examen
doet. In jouw besluit kan je de volgende overwegingen meenemen;
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De havo wordt ervaren als een lastige overstap. Vaak is de
manier van onderwijs anders. Het vmbo is vaak meer gericht
op het produceren van kennis en op de havo wordt
gevraagd de kennis toe te passen.
Ga ervan uit dat je meer uur aanwezig zal zijn op de havo
school en ook veel meer huiswerk zal moeten maken. Je
hebt langere dagen. Je moet je echt vastbijten in de kennis
en graag willen leren.
Weet jij al precies welke richting je op wilt, dan kan een
MBO je dat vaak gerichter bieden. Je doet dan al specifieke
kennis op die het je eenvoudiger kan maken op het HBO.

Wanneer je 4 havo niet redt, kan je alsnog naar het MBO.

VASTE VOORWAARDEN

Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het
diploma vmbo-tl met zeven theorievakken (exclusief
maatschappijleer).
Een positief advies van vakdocenten wat betreft
werkhouding en capaciteiten.
Het vakkenpakket sluit aan bij een Havo profiel.
Zie profieloverzicht op volgende bladzijde.
C&M instroom is niet mogelijk vanuit Hofstad Mavo Havo
(je hebt geen taal gevolgd).

Hofstad Mavo Havo heeft een samenwerking met
Hofstad Lyceum.
Wanneer jij na het behalen van een diploma door wilt
stromen naar de havo, dien je dat voor februari al aan
te geven bij de teamleider bovenbouw, mevrouw
Meesters. Zij zal dit vervolgens bespreken met de
coach, docenten, en LOB-coordinator om tot een
gezamenlijk advies te komen. Dat advies wordt
voorgelegd aan Hofstad Lyceum.
Wil je doorstromen naar een andere havo school, dan
zal je zelf contact moeten opnemen en je tijdig
inschrijven. Het advies luidt om dat voor februari te
doen.
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N&T instromen wordt niet aangeraden
omdat de doorstroom naar Wiskunde B
nauwelijks aansluit op de wiskunde van het
VMBO. Bij Wiskunde A zit daar meer overlap
in. Het wordt aangeraden om bij het kiezen
van Wiskunde A voor het Havo profiel, een
overstappakket ‘VMBO naar Havo’ van
wiskunde te maken.
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HAVO PROFIELEN

