OVERSTAP VAN VMBO-4
NAAR HAVO-4. IETS VOOR JOU?

Ben jij een doorzetter
en zoek je naar wat
meer uitdaging?
Ben je niet bang om
hard te werken?
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Wil je een goede
voorbereiding krijgen
op een hbo-opleiding?

Dan is de havo
misschien wel
wat voor jou!

De selectie na de basisschool is niet per
se een keuze voor het leven. Het kan zijn
dat je naar het vmbo gegaan bent, maar
gewoon wat later op stoom komt of de
beroepskeuze nog even wilt uitstellen.
Of misschien ben jij zo’n leerling die in de
onderbouw de overstap van de havo naar
het vmbo maakte, maar inmiddels toe
is aan wat meer uitdaging of straks ook
toegang wil hebben tot hbo-opleidingen.

Vmbo niet per se een
keuze voor het leven
Er kunnen verschillende redenen zijn om na
het vmbo-diploma nog twee jaar havo te
gaan doen. In deze folder tref je informatie
aan over waar de havo voor staat, welke
eigenschappen een succesvolle instromer
heeft en welk voorbereidingstraject je hebt
te doorlopen.
Wat is de havo?
Op de havo wordt de lesstof in een hoger
tempo en met minder begeleiding aangeboden. De grotere hoeveelheid leerstof vereist ook dat je zelfstandiger kunt ‘studeren’.

Goed kunnen plannen en je planning ook
uitvoeren, zijn hierbij belangrijke vaardigheden. Studiewijzers en het PTA (programma van toetsing en afsluiting) zijn onmisbare hulpmiddelen. Je zult merken dat je
niet alleen kennis van een vak nodig hebt,
maar dat veel toetsen ook een bepaalde
mate van inzicht vragen. Dit vereist wel dat
je op een andere manier omgaat met de
leerstof. Waarschijnlijk moet je in het begin
nog leren om te ‘leren’.
Op de havo heb je meer examenvakken
dan je nu hebt, namelijk tien tot twaalf.
Kernvakken zijn Engels, Nederlands en wiskunde, waarbij je in deze vakken maximaal
één 5 als eindcijfer mag hebben.
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Ben ik een succesvolle instromer?
Misschien vraag je jezelf wel af welke
eigenschappen je nodig hebt om een
havo diploma te kunnen halen. Natuurlijk
heb je een goede werkhouding nodig. Je
bent gemotiveerd en bij een tegenvallend
resultaat zet je gewoon door. Je kunt goed
naar jezelf kijken, met andere woorden;
reflecteren. Wat ging fout op de toets,
wat beheers je wel en hoe kun je zaken
in het vervolg beter aanpakken. Je bent
taalvaardig en je kunt goed omgaan met
grote hoeveelheden informatie. Daarbij
kun je informatie ook beoordelen op
bruikbaarheid en onderscheid je hoofd- en
bijzaken. Verder kun je goed samenwerken
en haal je op het vmbo goede cijfers. Vaak
heeft een succesvolle overstapper ook een
duidelijk doel voor ogen met een havo diploma, zoals een bepaalde hbo-opleiding
die meer beroepsmogelijkheden biedt.
Is er een voorbereidingstraject nodig?
Om je te helpen bij het maken van de
keuze wel of niet de havo te gaan volgen,
is er een voorbereidingstraject gemaakt.
Onderdeel daarvan zijn onder meer een
meeloopdag met een havoleerling, testen
om uit te zoeken welke studiehouding je

hebt, een motivatiebrief en een adviesgesprek in Goes. Natuurlijk krijg je ook hulp
bij het zoeken naar een geschikt vakkenpakket.
Omdat de lesstof van het vmbo niet altijd
goed aansluit op de havo, is er ook een
verplichte module rekenvaardigheid en
wiskunde om jou op het gewenste niveau
te krijgen.
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Om werkelijk toegelaten te worden zijn er
in overleg met andere Zeeuwse scholen
criteria opgesteld waaraan een leerling
moet voldoen. Je treft ze hieronder beknopt aan. De decaan kan je er meer over
vertellen.
Toelatingseisen voor de havo
Recht van toegang heeft iedere leerling
met een gt- of tl-diploma met één extra
theoretisch vak.
Leerlingen die geen extra theoretisch vak
hebben, moeten voldoen aan tenminste
vier van deze vijf criteria:
•

•

Positief advies van vmbo-decaan en
mentor naar aanleiding van een 		
instapgesprek;
De adviezen van de vmbo-docenten
zijn in meerderheid positief;

•

•
•

Met goed gevolg afsluiten van de
aansluitmodules rekenvaardigheid en
wiskunde;
Positief advies van de toelatingscommissie in Goes;
Een gemiddeld cijfer op het vmbo
van 6,50.

Nog vragen?
Als je na het lezen van deze folder nog
meer wilt weten, kun je altijd bij jouw
decaan op het vmbo terecht. Ook kun je
vragen stellen aan de coördinator overstap
vmbo-havo, dhr. J. Karkdijk. Hij is te
bereiken via kar@calvijncollege.nl.
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Hoofdlocatie
Bezoekadres
Klein Frankrijk 19
4461 ZN Goes
Postadres
Postbus 362
4460 AT Goes
Telefoon / e-mail
(0113) 21 10 20
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl

