Instroomeisen 4 Havo voor leerlingen met een 4 TL diploma

In het navolgende vindt u de eisen voor toelating alsmede een toelichting op deze eisen en
de te volgen procedure.

Toelatingseisen:
1. De leerling beschikt over een VMBO diploma waarin het gemiddelde van de zes
theoretische examenvakken en het vak maatschappijleer op de eindlijst groter of
gelijk is aan 6,5.
2. De leerling heeft een positief advies aangaande de overstap van de lesgevende
docenten op het VMBO. Deze adviezen worden schriftelijk vastgelegd in de daarvoor
ontwikkelde informatieformulieren.
3. De leerling meldt zich voor 1 april aan en er is een toelatingsgesprek geweest met
een decaan / afdelingsleider van de ontvangende school.
4. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde heeft de kandidaat die om toelating
verzoekt geen onvoldoende op de eindlijst en het cijfer voor elk van deze vakken op
het Centraal Examen is minimaal 5,5.
Het verzoek om toelating zal worden beoordeeld door een toelatingscommissie. Indien een
leerling:
 slechts aan drie van de vier toelatingseisen voldoet kan de toelatingscommissie
alsnog besluiten tot toelating;
 zich aanmeldt na 1 april, kan dit ertoe leiden dat de betrokken leerling op een
wachtlijst wordt geplaatst.

Leerlingen die worden toegelaten hebben het recht op doubleren.

Toelichting
1. Cijfer-eis
Het gemiddelde wordt berekend op basis van de eindcijfers zoals vermeld op de definitieve
cijferlijst. Naast de vakken Nederlands en Engels worden hierin 4 theorie vakken van het
examen meegenomen. Vakken met alleen een schoolexamen of praktijkvakken worden niet
meegenomen in de gemiddelde berekening. Indien een leerling in meer dan 6 vakken
eindexamen doet zal de berekening geschieden op de basis van de vier vakken naast
Nederlands en Engels met de hoogste cijfers.
2. Advies-eis
Havo scholen betrekken het advies van de toeleverende school over de betreffende leerling
altijd in hun oordeel. Het advies is een onderdeel van de toelatingsprocedure en wellicht wel
de belangrijkste naast de cijfer eis.
De leerling verzamelt zelf de adviezen van zijn/haar huidige docenten betreffende de
overstap. Dit verzamelen van adviezen is een wezenlijk onderdeel van de beeldvorming rond
de mogelijkheden en capaciteiten die de leerling voor zichzelf op moet bouwen. Het is ons
inziens een wezenlijk onderdeel van het LOB traject.
3. Aanmelding en toelatingsgesprek
Motivatie is een van de belangrijkste factoren als het gaat om de succeskansen van
overstappende leerlingen. Tijdens een intakegesprek kan specifiek worden ingegaan op het
waarom van de overstap alsmede hoe de leerling denkt deze overstap tot een succesvolle te
maken. Na het bekend worden van de examencijfers kan er pas over toelating worden
beslist. De VMBO leerling dient terdege na te denken over een alternatieve MBO opleiding
en zich hiervoor in te schrijven.
4. Cijfereis kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde
Aan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde worden in de slaagzak regeling voor het
Havo aanvullende eisen gesteld. We vinden het niet meer dan normaal dat voor de
instromende leerlingen extra aanvullende eisen worden gesteld. Dit gebeurt ook bij de Havo
3 leerlingen. Bij deze leerlingen zijn de overgangsrichtlijnen aangescherpt (zie website
school).
Achterliggende gedachte bij deze dubbele eis, eindcijfer en cijfer CE, is dat er leerlingen zijn
met relatief grote verschillen in SE en CE cijfers. De resultaten van het moeten werken met
grotere gehelen zoals tijdens een CE is een goede indicator voor de mogelijkheden die de
leerling heeft.
Toelating
In alle gevallen dient het verzoek tot toelating door een toelatingscommissie te worden
beoordeeld. Indien een leerling zich voor 1 april heeft aangemeld en uiteindelijk na het
afronden van het examen aan alle eisen voldoet, zal deze leerling worden toegelaten.
Indien een leerling niet aan alle eisen voldoet kan de toelatingscommissie besluiten deze
leerling alsnog toe te laten. De toelatingscommissie hanteert hierbij het principe “niet
toegelaten tenzij” De toelatingscommissie kan bij haar beslissing gebruik maken van- of
vragen om aanvullende informatie die duidelijk maakt waarom niet aan de instroomeisen is /
kon worden voldaan. Het besluit tot al dan niet toelaten wordt schriftelijk bekend vastgelegd
en de leerling die verzocht om toelating, ter hand gesteld.
Leerlingen die zich na 1 april melden lopen het risico dat ze op een wachtlijst worden
geplaatst. Toelating kan dan alleen indien het rooster/klassen vorming van het volgende jaar
dit toelaat.

