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Toelatingscode 4TL - 4HAVO – Almeerse Scholen 

 

PROCEDURE: 

 Voor 1 april: Leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar Havo 4 
hebben in 4TL een verkennend gesprek gehad met de mentor/VMBO decaan. Als de 
uitkomst van dit gesprek is dat de leerling de ambitie heeft om naar Havo 4 door te 
stromen worden afspraken gemaakt over het LOB programma. Verder wordt de te 
volgen procedure aan de leerling uitgelegd. De definitieve aanmelding moet uiterlijk 
gedaan worden voor 1 april. Heeft de leerling zich voor 1 april aangemeld dan heeft 
de leerling (als blijkt dat hij voldoet aan de toelatingseisen) een plaats in Havo 4 voor 
het volgende schooljaar. Aanmeldingen na 1 april komen altijd op de wachtlijst. 
 

  Voor einde van de maand april wordt er tijdens een docenten vergadering advies 
ingewonnen over de leerling. De opdracht aan de vergadering is om een positief of 
negatief eindadvies uit te brengen over de leerling. Actie hiervoor ligt bij de VMBO 
decaan.  

 Een leerling gaat in principe door met dezelfde vakken die hij/zij gevolgd heeft op het 
TL. Indien noodzakelijk volgt de leerling een inhaalprogramma voor vakken waar een 
achterstand is. Mocht een leerling in uitzonderlijke gevallen toegestaan worden om 
een extra vak op te nemen of om een vak te wisselen dan wordt een aansluitmodule 
aangeboden door de vakdocenten van de aannemende school/afdeling. De Havo 
decaan begeleidt dit proces. 

 Juli: Alle leerlingen die zich na de aanmeldingstermijn hebben aangemeld staan op 
de wachtlijst. Uiterlijk de eerste week van de zomervakantie communiceert de 
aannemende school met de leerling of hij/zij plaatsbaar is of niet. 

 

ADVISERING 

Uitgangspunt van deze notitie is steeds geweest om de juiste leerlingen een goede 
doorstroommogelijkheid te bieden naar het Havo. De advisering is voor ons de eerste stap 
geweest, het voldoen aan de cijfereis is een tweede stap. Op deze manier hopen we dat het 
advies dat een leerling krijgt zeker zo zwaar weegt als de behaalde cijfers. De vakdocenten 
van de school zijn namelijk als geen ander op de hoogte van het capaciteiten en 
vaardigheden van de leerling. Het advies wordt geformuleerd aan de hand van de volgende 
checklist die breed binnen Almere gevolgd wordt: 

 Motivatie van de leerling 
 Schoolloopbaan van de leerling (doubleren, op/afstroom etc.) 
 Zelfverantwoordelijkheid van de leerling 
 Aanwezigheid 
 Inzicht per vak: goed-voldoende-matig 
 Uitzicht op succesvolle doorstroom 
 Speciale aandacht voor ENG/WIS/NED  
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Het uitgebrachte advies is gebaseerd op het gekozen vakkenpakket in 4 VMBO. De decaan 
koppelt het uitgebrachte advies terug aan ouders en leerling. Het is verstandig om de leerling 
ook aan te melden voor een MBO vervolgopleiding. Voor leerlingen die op de wachtlijst staan 
moet er altijd bij een andere vervolgopleiding ingeschreven worden omdat plaatsing in Havo 
4 niet zeker is.  

Ook leerlingen die op een andere school HAVO willen gaan doen, geven dit aan op hun 
eigen school en worden dan meegenomen in de advisering.  

 

CIJFEREIS: 

De hieronder genoemde gemiddeldes komen voort uit het op 1 decimaal afgeronde 
gemiddelde van het CE en SE. 

 

POSITIEF ADVIES VOOR 7 (!) VAKKEN: 

 

 

 

 

 

NEGATIEF ADVIES VOOR 7 (!) VAKKEN: 

 

 

 

 

*) indien een leerling examen heeft gedaan in 6 vakken en een positieve advisering heeft, 
dan kan door de leerling een beroep gedaan worden op de hardheidsclausule van de 
aannemende school. 

 

LOB: 

De leerling moet een aangepast LOB programma krijgen. Insteek is dat het LOB programma 
van Havo 3 op de desbetreffende school hiervoor leidend is. Dit omdat de leerling een profiel 
moet kiezen voor Havo 4 wat samenhangt met de keuze voor een vervolgopleiding. Dit 
programma wordt opgesteld in nauwe samenwerking tussen de decaan VMBO en de decaan 
HAVO. Ook wordt bekeken welk(e) vak(ken) de leerling in juni moet gaan volgen om 
mogelijke achterstanden weg te werken. Dit is een veelal maatwerk en wordt door de Havo 
decaan in gang gezet en afgerond.   

≥6,3 en  <6,8: plaatsbaar na  

aannamegesprek met de 

aannemende school. 

Voorwaarde: NED/ENG/WIS zijn 

alle boven de 5,5 

≥6,8  Plaatsbaar zonder 

voorwaarden 

≥6,8  Plaatsbaar na aannamegesprek 

met de aannemende school. 

Voorwaarde: NED/ENG/WIS zijn 

alle boven de 5,5 

<6,8 
Niet plaatsbaar  
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DOUBLEERVERBOD: 

Het doubleerverbod is expliciet in de code genoemd. Leerlingen komende uit 4TL hebben 
dezelfde rechten als leerlingen die uit Havo 3 in Havo 4 instromen. Het doubleerverbod is 
dus niet te handhaven en zal komen te vervallen. 

 

AANNAMEGESPREK 

Het aannamegesprek wordt gevoerd met leerlingen die niet zonder meer plaatsbaar zijn, 
maar nog wel in de bespreekmarge vallen. Dit gesprek wordt gevoerd met de Havo decaan, 
afdelingsleider/afdelingscoördinator, de leerling en eventueel de ouder(s). In dit gesprek ligt 
de nadruk op het verkennen van de mogelijkheden die de leerling heeft om binnen een 
realistische termijn de Havo met een diploma af te ronden. Ook wordt er specifiek gekeken 
naar de behaalde resultaten en adviezen voor de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde. 
Aangezien de leerling niet voldoet aan de toelatingscode bepaalt de school na het gesprek of 
de leerling wel of niet plaatsbaar is. Eventueel worden in dit gesprek ook individuele 
afspraken met de leerling gemaakt, die altijd worden vastgelegd in het leerling dossier. 

 

HARDHEIDSCLAUSULE 

Indien er bijzondere omstandigheden zijn waarin het wenselijk geacht wordt om af te wijken 
van de geformuleerde code kan er door ouders, leerling en/of docententeam een verzoek 
hiertoe worden ingediend bij de rector van de school. 


