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Toelatingscriteria: van 4 mavo (vmbo/t) naar 4 havo 
 

Uitgangspunt:  
• Een leerling met een mavodiploma moet naar het oordeel van het  Mendelcollege een reële 

kans op succes hebben in 4 en 5 havo. 
 

• Een leerling heeft een bepaald vakkenpakket in 4 mavo gevolgd. De leerling kiest hetzelfde 
vakkenpakket in 4 havo. 

 
Toelatingsbeleid hogere leerjaren Mendelcollege 
Dit toelatingsbeleid is opgesteld voor leerlingen van het Mendelcollege die willen doorstromen van  
4 mavo naar 4 havo.   
  

1. Algemene toelatingsvoorwaarden Mendelcollege 
 

Een leerling is toelaatbaar als er wordt voldaan aan de volgende criteria: 
• De leerling is geslaagd voor 4 mavo en heeft voor 1 april 2023 zich aangemeld voor 4 havo.   

• Het is organisatorisch mogelijk de leerling te plaatsen in 4 havo. 

De leerling moet hetzelfde vakkenpakket kiezen in 4 havo, waarin de leerling in 4 mavo 
examen gedaan heeft. 

• De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.  

• Voor verdere informatie zie de toelatingsprocedures en aanvullende plaatsingsvoorwaarden 

kunt u contact opnemen met de afdelingsleider.  

 
 

2. Toelatingsprocedure Mendelcollege 
 
• Aanmelding dient uiterlijk vóór 1 april 2023 bij de afdelingsleider van 4 mavo bekend te zijn. 

Aanmeldingen die na 1 april maar vóór 1 juni worden ontvangen, worden wel in behandeling 

genomen, maar plaatsing vindt alleen plaats indien dit organisatorisch mogelijk is. 
Aanmeldingen na 1 juni worden in principe niet meer in behandeling genomen.  

• Op dinsdag 29 november a.s. staat er een informatieavond gepland, waarin de 

aanmeldprocedure wordt uitgelegd aan de leerlingen van 4 mavo. 

• De afdelingsleider van 4 mavo gaat op basis van de aanmelding na of de leerling in aanmerking 

komt voor toelating. 

• Na aanmelding gaat de afdelingsleider of de mentor in gesprek met de leerling over het gekozen 

vakkenpakket. 

• De examinatoren zullen een niet-bindend advies geven. Onderdeel van dit advies zijn de 

resultaten van de schoolexamens en examenresultaten. 

• De leerling is bereid tot het volgen van een inhaalprogramma (tijd en inzet) na de bekendmaking 
van de uitslag van het eindexamen voor het te kiezen extra vak.   

  
 
 
 
 

 
 
 

 



3. Doorstromen van 4 mavo naar 4 havo met een extra vak of zonder extra vak: 

o Mavist heeft extra vak gevolgd: doorstroomrecht = drempelloos. 

▪ Advies: niet-bindend advies 

▪ Bij keuze wiskunde b:  

• keuze wisB: niet-bindend advies o.g.v. 2 criteria: 

o ten minste 8 voor wiskunde in 4 mavo  

o resultaat doorstroomprogramma wisB 

o Mavist heeft geen extra vak gevolgd: 

▪ 6.8 gemiddeld op onafgeronde eindlijst. 

▪ Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het een eindcijfer 

tenminste een 6 zijn. 

▪ Geen onvoldoendes op de eindlijst 4M. 

▪ Een positief advies van de vakdocenten in klas 4M is van belang om te kunnen 

doorstromen (motivatie, capaciteiten en studiehouding). 

▪ Advies: 

• Positief advies: leerling start doorstroomprogramma. 

• Negatief advies: bindend afwijzend besluit. 

▪ Bij een ontbrekend vak:  

• leerling doet verplicht doorstroomprogramma; resultaat hiervan geeft 

bindend besluit voor doorstroom (= continuering huidige situatie) 

• keuze wisB: bindend besluit o.g.v. 2 criteria: 

o ten minste 8 voor wiskunde in 4 mavo 

o resultaat doorstroomprogramma wisB (deelname mogelijk bij 

ten minste 8 voor wiskunde in 4 mavo) 
 
 
 

4. Opmerkingen bij toelating: 
* Voor instromers uit 4M gelden dezelfde regels voor doubleren als voor 

leerlingen in 4 havo. Criterium daarbij is o.a. dat doubleren zinvol moet zijn. 
* Elke in de overstap geïnteresseerde leerling meldt zich tevens aan bij het 

MBO. 
 


