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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 4mavo 
 
 
 
 
 
Datum:   29 oktober 2021 
Kenmerk: 212200115/FIL 
Betreft:  Overstap 4m – 4h  
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), beste leerling,  
 
De mavo bereidt leerlingen voor op studies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Sinds 
1 augustus 2020 bestaat het recht dat als je op de mavo in een extra, zevende vak examen 
hebt gedaan, je ook kunt kiezen voor een overstap naar 4 havo. Bij ons op school volgen 
leerlingen dit extra vak standaard tot ten minste het einde van tentamenperiode 2. 
 
In deze brief willen wij u informeren over de keuze tussen het mbo en deelname aan het 
overstaptraject voor de overstap naar 4 havo.  
 
Mbo 
Leerlingen kunnen met hun vmbo-tl/mavo diploma instromen op het hoogste niveau van het 
mbo, niveau 4. Op dit niveau worden leerlingen klaargestoomd voor functies waarin 
gevraagd wordt om zelfstandig specialistische, uitvoerende taken te verrichten. Functies die 
zorgen dat de maatschappij kan blijven draaien. Binnen het mbo is veel ruimte om de theorie 
zelf te ervaren door middel van stages of praktische opdrachten. Via keuzedelen kun je je 
studie gedeeltelijk zelf vormgeven en er wordt continu samengewerkt met het werkveld om te 
zorgen dat de opleidingen zo goed mogelijk aansluiten bij datgene waar in de praktijk 
behoefte aan is. Indien dat gewenst is, biedt vrijwel iedere mbo-opleiding als keuzedeel ook 
een doorstroomprogramma met het hbo aan. Bij de doorstroom met het hbo worden zelden 
aanvullende vakeisen gesteld.  
 
Havo 
Bij de keuze voor de havo, zullen leerlingen in het voorexamenjaar, 4 havo, instromen. De 
havo bereidt leerlingen voor op een toekomst in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Waar op 
het mbo de nadruk ligt op het ‘doen’,  ligt de focus op het hbo vooral op het analyseren en 
oplossen van problemen. Er wordt een grotere zelfstandigheid verwacht bij het leren van de 
lesstof en het tempo ligt ook hoger dan op het mbo. Het is belangrijk om kritisch te kijken of 
deze manier van werken en leren jou aanspreekt en bij je past.  
 
Leerlingen die in aanmerking willen komen voor een overstap naar 4 havo, doorlopen bij ons 
op school een overstaptraject. Met behulp van het Overstapdossier bereiden zij zich hier 
alvast op voor door onder meer een profielkeuze voor de havo te maken en 
informatiebijeenkomsten bij te wonen waarin de voor- en nadelen van een dergelijke 
overstap aan de orde komen.  
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Wij zien helaas namelijk dat een dergelijke overstap veel leerlingen in eerste instantie erg 
aanspreekt, maar dat het in de praktijk zeer regelmatig tot teleurstellingen leidt. Vooral als 
het kunnen uitstellen van de naderende studiekeuze de belangrijkste motivatie is. Het meest 
kansrijk is de overstap als leerlingen precies weten wat zij met de havo willen bereiken en 
dat zij op de mavo al bovengemiddelde prestaties laten zien op zowel cijfermatig vlak als qua 
beheersing van vaardigheden als plannen, toepassen van lesstof en zelfstandigheid. Het 
vraagt namelijk behoorlijk wat wilskracht, kennis en kunde om hier op school nog twee jaar 
algemene kennis op te doen, in plaats van je al te mogen ontwikkelen in een bepaalde 
richting, waarna je indien gewenst ook nog door zou kunnen stromen naar vrijwel iedere hbo-
opleiding.    
 
Leerlingen die na hun mavodiploma willen overstappen naar 4 havo melden zich 
uiterlijk voor de kerstvakantie bij hun mentor. Na de kerstvakantie zal het overstaptraject 
van start gaan. Dit traject staat los van het lesprogramma dat in 4 mavo wordt gevolgd.   
 
Als bijlage treffen jullie de volgende documenten: Overstapdossier 4m-4h 2022 en Instroom 
havo 2022.    
 
Wij wensen jullie veel succes dit schooljaar! Voor vragen over de overstap kan contact 
worden opgenomen met de mentor van uw kind of ondergenoemden.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joost van het Kaar  conrector brugklassen en 234 mavo 
Martine Elsinga  coördinator 234 mavo  
Anouk Filius    decaan   
 
 


