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Inleiding 
 

Beste leerling,  

Wat fijn dat je interesse hebt om door te stromen naar 4 havo op het Oostvaarders College. 
Om ervoor te zorgen dat je bij ons goed kunt instromen bieden we een voorlichtingsdag aan 
en houden we een studiekeuzegesprek.  

In dit boekje vind je een stappenplan met daarbij alle belangrijke informatie over wat wij 
kunnen bieden en van jou verwachten voorafgaand aan dat gesprek. 

Stappenplan:  

 Donderdag 2 februari 2023 
 Voorlichtingsbijeenkomst voor leerlingen van het BHC  

Voor eind februari: 
Voor leerlingen van andere scholen: contact opnemen met de decaan van het 
Oostvaarders College voor het maken van een afspraak. (s.leker@ovc.asg.nl) 

 
Donderdag 9 maart 2023  
Profielkeuzevoorlichting bijwonen op het OVC 

 
Inwinnen vakadviezen bij docenten.   

 
Inwinnen schooladvies bij mentor.  

 
Vrijdag 24 maart 2023 
Uiterste inleverdatum voor het instroomdossier. Dit instroomdossier moet per mail 
worden verstuurd naar de decaan. (s.leker@ovc.asg.nl) 

 
Vergeet niet om je ook aan te melden vóór 1 april op het Oostvaarders College. Dit doe 
je door het aanmeldformulier in te vullen en te versturen naar 
leerlingadministratie@ovc.asg.nl. Deze is te downloaden via de website www.ovc.nl 
(inschrijven aanmelden voor hogere leerjaren) 

 
17 en 21 maart (en eventueel op een derde dag, begin april)  
studiekeuzecheckgesprekken met de afdelingsleider havo en de decaan. Schrijf je 
daarnaast ook in voor een MBO opleiding. Mocht je naar aanleiding van het 
studiekeuzecheckgesprek besluiten om niet naar de havo te gaan, dan heb je altijd 
een back-up! 

 
15 juni 2023 definitieve cijferlijst aanleveren bij de decaan (bewijs behalen diploma) 

  
 

 
Veel succes met je voorbereidingen!  
Warme groet,  
 
Sarah Leker 
Decaan havo/vwo  
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Instroomdossier 
 

Na de voorlichtingsbijeenkomst heb je voor jezelf besloten dat je graag wilt 
opstromen naar de havo en weet je aan welke eisen je moet voldoen.  

Eisen om te kunnen instromen:  

Vmbo-gl of -tl leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn 
voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het 
eindexamen vormen. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een 
schooleigen programma of programmaonderdeel van de school. 

  
Voor het studiekeuzecheckgesprek moet je het volgende aanleveren: 

 Motivatiebrief 
 Voorlopige cijferlijst 
 Vakadviezen docenten 
 Schooladvies mentor 
 Profielkeuzekaart 

 
Definitieve plaatsing 

Op woensdag 14 juni krijg je de uitslag van je examen. Zodra je jouw definitieve 
cijferlijst hebt (bewijs van behalen diploma) mail je deze zo spoedig mogelijk naar:  

s.leker@asg.nl en leerlingadministratie@ovc.asg.nl. 

Mocht je nog vakken herkansen laat het ons weten.  

Zodra we je definitieve cijferlijst hebben ontvangen, kunnen we jou definitief plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 
 

Motivatiebrief 
 

Wat willen we graag lezen in je motivatiebrief:  

 

Inleiding:  

- Iets over jezelf (je levensloop van 0 tot nu) 

- Waar ben je goed in en wat wil je nog verder ontwikkelen? 

- Wat doe je naast school, je hobby’s, bijbaantje, etc.? 

 

Motivatie:  

- Waarom wil je naar de havo?  

- Wat wil je ermee bereiken?  

- Hoe ga je ervoor zorgen dat je succesvol wordt in de havo?  

- Wat zijn je ambities?  

- Welk profiel wil je gaan kiezen? (motiveer je antwoord)  

 

De motivatiebrief is een A4 pagina lang met een lettertype grootte van max 12.  

 

Voorlopige cijferlijst 
 

Hiermee laat je zien hoe je er momenteel voor staat. Je kan je laatste rapport 
hiervoor gebruiken. 
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Vakadviezen van docenten 
 

Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 

Naam leerling: ………………………………………………………………………………… 

Naam docent: …………………………………………………………………………………. 

Vak: ……………………………………………………………………………………………. 

Voorlopig cijfergemiddelde: …………………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………………………………………. 

  
Studievaardigheid:  
Omcirkel wat juist is  

 Zelfstandigheid   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werktempo    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 

 Werken met grote   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 
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hoeveelheden stof 
 

 Studiehouding (motivatie,   Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
inzet en huiswerkattitude) 
 

 Denkniveau Havo voor het  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
vakgebied 
 

 De leerling is in staat om   Ja  nee  twijfel 
het vak succesvol op de 
Havo af te ronden 

  
 
Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Formulier vakadviezen 

(in te vullen door alle vakdocenten) 
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Formulier vakadviezen 
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…………………………………………………………………………………………………
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Schooladvies van mentor 
 

Formulier schooladvies 

 

Beeld van het vervolgonderwijs 

(in te vullen door mentor) 

 Heeft de leerling een beeld  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
van de Havo? (Tijdsduur, 
studieopbouw) 

 Heeft de leerling een beeld van  Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
mogelijke vervolgopleidingen? 

 

Onderbouwing schooladvies 
(in te vullen op basis van afzonderlijke adviezen van vakdocenten) 

 Studievaardigheid    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 Studiehouding    Goed  voldoende  matig  onvoldoende 
 Denkniveau     Goed  voldoende  matig  onvoldoende 

 

Voorlopig cijfergemiddelde: ………………… 

 

Schooladvies 

(in te vullen op basis van gezamenlijk overleg docententeam) 

 De leerling is in staat om de    Ja  nee  twijfel 
Havo succesvol af te ronden 

 De school staat achter de    Ja  nee  twijfel 
profielkeuze van de leerling 

 

Bij nee en bij twijfel s.v.p. toelichten  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Profielkeuzekaart 
 

Bij het studiekeuzecheckgesprek maak je jouw profielkeuze definitief. Voor het 
maken van de profielkeuze vul je de profielkeuzekaart in. Deze vind je in de bijlage 
en lever je in met het instroomdossier.  

Wij adviseren om zoveel als mogelijk een aansluitend profiel te kiezen bij de vakken 
die je nu al hebt. Dit vergroot jouw kans van slagen op de Havo aanzienlijk. 

Mijn tip voor jou: kies iets dat haalbaar voor je is én wat je leuk vindt. Die combinatie 
geeft de meeste kans van slagen! 
 
Sarah Leker 
Decaan havo/vwo 
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Bijlage 
 

 

Havo keuzekaart 2022-2023 

 

Overstap 4 TL naar 4 Havo 

   

            
 

Naam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord leerling             Voor akkoord ouders            Voor akkoord mentor 
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Havo keuzekaart 2022-2023  
 

N & T 

  

N & G 

  

E & M 

  

C & M 

Gemeenschappelijk  Gemeenschappelijk  Gemeenschappelijk  Gemeenschappelijk  

deel     deel     deel     deel     

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands 
Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer 
CKV CKV CKV CKV 
LO LO LO LO 

        
Maak een keuze uit: Maak een keuze uit: Maak een keuze uit: Maak een keuze uit: 

Engels    Engels    Engels    Engels    
Cambridge 
Engels   

Cambridge 
Engels   

Cambridge 
Engels   

Cambridge 
Engels   

        

Profieldeel Profieldeel Profieldeel Profieldeel 

Wiskunde B Scheikunde Wiskunde A Geschiedenis 
Natuurkunde  Biologie Geschiedenis 

  
Scheikunde 

  
Economie 

Biologie   
  Kies 1 uit: Kies 1 uit: Kies 1 uit: 

      Wiskunde A   Aardrijkskunde   Duits   
    Wiskunde B   Duits   Frans    

  

    Frans    Spaans   

Kies 1 uit: Spaans       

Natuurkunde   

  

Kies 1 uit: 

Aardrijkskunde   Economie   

    MAW   

  

Aardrijkskunde   
  

Kies 1 uit: 

Duits   

Frans    

Spaans   

Kunst BV   

Kunst Muziek   
  

Vrij deel Vrij deel Vrij deel Vrij deel 
Kies 1 uit: Kies 1 uit: Kies 1 uit: Kies 1 uit: 

Aardrijkskunde   Aardrijkskunde   Aardrijkskunde   Aardrijkskunde   
BSM   BSM   Bedrijfseconomie   Economie   
Economie   Economie   BSM   Kunst BV*   
Kunst BV*   Kunst BV*   Duits   Kunst Muziek*   
Kunst Muziek*   Kunst Muziek*   Frans    MAW   

MAW   MAW   Kunst BV*   Wiskunde A   
     Natuurkunde   Kunst Muziek*       
           MAW         

          Spaans       

 
* Geen 2 kunstvakken in een pakket  
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