
Doorstromen van mavo 4, 
TL4 of GL4 naar havo 4

Waarom doorstromen van mavo 4 naar havo 4?

Doorstromen van havo 4 naar mavo 4 kan om verschillende 

redenen verstandig zijn:

•  Een havodiploma geeft recht op doorstroming naar een 

 hogere beroepsopleiding (HBO)

•  Voor doorstroming naar het HBO is havo een betere voor-

 bereiding dan het MBO

•  Op het havo is de begeleiding van docenten, mentoren en 

 studiebegeleiders intensiever dan de begeleiding op een 

 vervolgopleiding



Begeleiding 
Alle leerlingen krijgen een mentor die verant-
woordelijk is voor de persoonlijke begelei-
ding. Voor de vakken wiskunde, scheikunde, 
natuurkunde en economie kun je extra 
ondersteuningslessen krijgen in kleine groe-
pen. Op bepaalde momenten in de week is er 
gelegenheid voor zelfstudie onder begeleiding 

in het studielandschap. Bij de keuze voor een 
vervolgopleiding krijg je begeleiding van de 
havo decaan.  

Profielkeuze: wat valt er te kiezen? 
Het vakkenpakket in havo 4 bestaat uit drie 
onderdelen: A, B en C.
Je kunt een keuze maken uit 4 profielen:

NT NG EM CM

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
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CKV

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
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Nederlands
Engels
Maatschappijleer
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Engels
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CKV

NT NG EM CM

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde

Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis

Geschiedenis
Frans of Duits

NT NG EM CM

Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij

A. Het gemeenschappelijk deel: 5 verplichte vakken per profiel.

B. In het profieldeel kies je uit 4 profielen.
Ieder profiel bestaat uit 2 of 3 verplichte profielvakken en uit 1 of 2 profielkeuzevakken.
Profielverplichte vakken: 2 of 3 vakken die verplicht zijn voor het profiel

Doorstromen naar havo 4
Deze informatiefolder is bedoeld voor leerlingen die willen door-
stromen van mavo 4 naar havo 4. Als in deze folder gesproken 
wordt over mavo 4, dan wordt ook bedoeld TL4 en GL4.

Mavo 4 is een goede voorbereiding op 
havo 4
Bij een aantal vakken heb je zelfs een voor-
sprong. Je krijgt meer vakken in havo, waar-
door jouw mogelijkheden later sterk vergroot 
worden. Sommige leerlingen die doorstromen 
vinden havo 4 beduidend moeilijker. Er wordt 
meer inspanning van je verwacht, maar voor 
de moeilijke vakken: wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde en economie is extra ondersteu-
ning mogelijk. Voordeel is dat leerlingen met 
een mavodiploma al wel examenervaring 
hebben opgedaan, dat is een goede basis voor 
succes in havo. 

Toelating tot havo 4  
Iedere leerling met een mavo 4 diploma is in 
principe toelaatbaar tot havo 4. Je wordt eerst 
uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt 
bij toelating standaard gekeken naar het 
positief advies van de lesgevende docenten 
mavo 4. Bij een negatief advies behoudt de 
school het recht de leerling te verplichten om 
tussentijds door te stromen naar het MBO als 
de resultaten daartoe aanleiding geven. Voor 
leerlingen die van buiten de school instromen 
geldt dat advies en informatie worden inge-
wonnen bij de toeleverende school. 
Er zijn aanvullende toelatingseisen voor de 
vier verschillende profielen. Daarover lees je 
meer onder punt 6 Toelating tot profiel. Eerst 
krijg je informatie over de begeleiding, de 
verschillende vakken waar je uit kunt kiezen 
en de keuze die het best bij jou past. 
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Wiskunde
NaSk1

Wiskunde
NaSk1 of NaSk2

Wiskunde Frans of Duits

NT NG EM CM

NLT
Informatica
Biologie

NLT
Aardrijkskunde
Natuurkunde

M&O
Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Frans
Duits

m
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m
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Aardrijkskunde
Maatschappijweten-
schappen
Economie
Tekenen
Frans
Duits
Filosofie

Keuze: 1 uit 3 Keuze: 1 uit 3 Keuze: 1 uit 5 Keuze: 1 m + 1 c

2 vakken 2 vakken 2 vakken 2 vakken

Profielkeuzevakken: 1 of 2 keuzevakken voor het profiel

C. Het vrije deel: 2 zelf te kiezen vakken

(m = maatschappijvak, c = cultuurvak)

NLT is een uitdagend vak waarin de ken-
nis van de vakken biologie, natuurkunde, 
scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde kan 
worden gebruikt voor onderzoeken over actu-
ele onderwerpen. 

IN is een vak over alle mogelijkheden van 
computers.

M&O is voor een groot deel te vergelijken met 
bedrijfseconomie. 

Bij FI leer je kritisch nadenken. Het doel 
daarvan is een beter begrip te krijgen van 
de wereld om je heen. Filosofie heeft veel 
raakvlakken met andere vakken, maar uniek 
aan het vak is dat je probeert tot een dieper 
inzicht te komen. Hoe weet ik zeker dat de 
zwaartekracht altijd werkt? Waarom geloven 

mensen? Heeft de evolutie een doel? Als alles 
een begin en een einde heeft, hoe is dan het 
allereerste begin ontstaan? Wie zulke vragen 
en mogelijke antwoorden daarop interessant 
vindt, is een zeer geschikte kandidaat voor 
filosofie.

Profielkeuze: wat kies jij?  
Welke van de vier profielen pas het beste bij 
jou? Voor welke vakken heb je de meeste 
aanleg en of belangstelling? Welke vakken heb 
je nodig voor de vervolgopleiding? 
-  Bij het profiel CM ligt de nadruk op de talen, 
 algemene ontwikkeling en kunst. Dit is het 
 enige profiel zonder het vak wiskunde. 
- In het profiel EM ligt de nadruk op de econo-
 mische vakken en de algemene ontwikke-
 ling. Aanvullend moet bij EM de keuze 
 gemaakt worden voor wiskunde A of 
 wiskunde B.
-  Het profiel NG is een breed exact profiel dat 
 een goede voorbereiding biedt op vervolg-
 opleiding in de gezondheidszorg, het milieu, 
 de landbouw, etc. Ook hier moet een aanvul-
 lende keuze gemaakt worden voor wiskunde 
 A of wiskunde B. 
- Het profiel NT is een stevig exact profiel, dat 
 bedoeld is voor leerlingen die een hoger 
 technische opleiding willen gaan volgen. 

Toelating per profiel
Er zijn aanvullende toelatingseisen (vakken 
gevolgd in mavo4, TL4 en GL4) voor de ver-
schillende profielen:

Voor alle profielen geldt dat profiel(keuze)vakken die je niet hoeft te volgen wel worden aangeraden.

Voorwaarden
- een ander vak dan je gekozen hebt in het 
 profieldeel en het vak Spaans, of 
- twee andere vakken dan je gekozen hebt in 
 het profieldeel. 

Toelichting op vakken:
- Het vak maatschappijwetenschappen 
 (MAW) is de nieuwe naam voor maat-
 schappijleer.
- Natuurkunde lijkt het meest op NASK1 en 
 scheikunde op NASK2 in mavo 4.
- Vanaf de vierde klas wordt in havo onder-
 scheid gemaakt in twee soorten wiskunde:
 Wiskunde A en wiskunde B. Wiskunde B is 
 moeilijker en theoretischer dan wiskunde A. 
- Nieuw zijn de vakken: Natuur, Leven en 
 Technologie (NLT), Informatica (IN), 
 Management & Organisatie (M&O) en 
 Filosofie (FI)
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Bezoekadres: Quadoelenweg 29, Oosterwolde

Postadres: Postbus 86, 8430 AB Oosterwolde 

Telefoon: 0516-568500

E-mail: administratie@stellingwerfcollege.nl

Website: www.stellingwerfcollege.nl

Aanmelding 
Je kunt je aanmelden 
voor havo 4 door het 
aanmeldingsformulier in te 
vullen en in te leveren bij 
de havo decaan.  
Als je dit formulier voor 1 
april inlevert, kan de school 
zoveel mogelijk rekening hou-
den met jouw keuzevakken 
voor het vrije deel. Bij latere 
aanmelding is dit maar beperkt 
mogelijk. 

Weet je het nog niet zeker? Geen 
punt, je mag je gerust aanmelden 
ook als je nog niet zeker bent of 
je wel naar het havo wilt gaan. Je 
kunt je altijd nog terugtrekken. 

Leerlingen van het Stellingwerf 
College kunnen zich rechtstreeks 
aanmelden bij: de heer J. Driessen, 
decaan mavo en havo. 

Leerlingen van andere scholen kunnen 
het aanmeldingsformulier opsturen 
naar:

Stellingwerf College
t.a.v. de heer J. Driessen, decaan
Postbus 86
8430 AB Oosterwolde 

Op de envelop vermelden: 
aanmelding havo 4. 

Alle leerlingen die zich aanmelden, krijgen 
een uitnodiging voor een gesprek.


