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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen 
 

 

 

 

 

Datum:   25 november 2022 

Kenmerk: 22230122/FIL 

Betreft:  Overgang 4 havo  

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

De afgelopen tijd heeft u het met de mentor van uw kind gehad over de resultaten van dit 

schooljaar. Op basis van de bevorderingsnormen bevindt uw kind zich wegens de huidige 

resultaten namelijk in het bespreekgebied of zou 4 havo op dit moment niet halen. 

Aangezien uw kind al een mavodiploma op Het Schoter heeft behaald en dus ook al een 

toegangsbewijs heeft voor het mbo, vinden wij het belangrijk dat uw kind zich voor de 

zekerheid alvast inschrijft bij een opleiding op het mbo en hier de intake doorloopt. Mocht uw 

kind uiteindelijk toch bevorderd worden naar 5 havo, dan kan hij/ zij zich altijd weer afmelden 

voor het mbo.  

 

Middelbaar beroepsonderwijs  

Met een toelatingsbewijs voor 4 havo heeft uw kind een overgangsbewijs tot mbo-

opleidingen op niveau 4, het hoogste niveau van het mbo. Mbo-opleidingen zijn uitermate 

geschikt voor leerlingen met een meer praktische instelling; er wordt minder gefocust op de 

theorie. Vanuit het mbo is het vervolgens ook mogelijk om door te stromen naar het hbo.     

 

Leerlingen die zich voor 1 april aanmelden voor een studie op het mbo en voldoen aan de 

gestelde eisen, hebben het recht om toegelaten te worden tot de studie van hun voorkeur. 

Het is mogelijk om je voor meerdere opleidingen aan te melden. Je kunt je namelijk altijd 

weer afmelden bij studies die je uiteindelijk niet gaat volgen. Bij een aanmelding na 1 april 

kan de mbo-instelling een leerling weigeren.  

 

De verschillende studies die op het mbo worden aangeboden, zijn te vinden in KeuzeGids 

Online via het account van leerlingen bij schoter.dedecaan.net. Uiteraard is uw kind ook altijd 

welkom om samen met de decaan naar studies te kijken. Wij raden jullie uiteraard aan om 

vooraf altijd bij de scholen zelf langs te gaan om te ervaren welke studie en locatie het best 

lijkt te passen bij uw kind. U vindt een overzicht van de open dagen via de volgende link: 

Open dagen - KiesMBO. Het is mogelijk om via de coördinator verlof voor aan te vragen voor 

open dagen die tijdens lesuren vallen. Inschrijven voor een studie kan via de website van de 

scholen. Het bewijs van inschrijving kan gemaild worden naar a.filius@schoter.nl.  

   

https://www.kiesmbo.nl/open-dagen
mailto:a.filius@schoter.nl
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Oriëntatieprogramma mbo 

Vorig jaar is speciaal voor leerlingen uit 4 havo een oriëntatieprogramma opgezet. Meerdere 
leerlingen van onze school hebben hier gebruik van gemaakt en de ervaringen waren zeer 
positief. Het programma wordt door het Nova College aangeboden en biedt uw kind de 
mogelijkheid om tot 1 april 2023, dus tijdens dit huidige schooljaar, in te stromen. Tijdens het 
programma volgen zij al Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Als zij die vakken 
halen, hoeven zij die later niet meer te doen, wat bij sommige studies ook echt tijdwinst 
oplevert! Er wordt gekozen uit de richtingen Economie, Technologie, Zorg en Welzijn, 
Slimme Techniek en Duurzaamheid. Op basis van die keuze lopen leerling snuffelstages, 
gaan zij op excursies, volgen gastlessen en gaan proefstuderen bij studies in die richting. 
Meer informatie over dit oriëntatieprogramma vindt u via de volgende link: 
Oriëntatieprogramma mbo (novacollege.nl). Als uw kind besluit om al tijdens dit schooljaar te 
starten, dan kan hij/ zij een uitstroomformulier bij de coördinator ophalen.    
 

Uiteraard hopen wij dat uw kind een passende vervolgstap kan zetten. Mochten er vragen 

zijn over de (mogelijke) overstap naar het mbo of het oriëntatieprogramma dan kunt u 

contact opnemen met de decaan, Anouk Filius via a.filius@schoter.nl. Aanvullende 

informatie over studeren in het mbo treft u ook in de bijlage.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Priscilla Ruizeveld de Winter   Conrector 2345 havo 

Paulien Dijkstra    Coördinator 45 havo  

Anouk Filius     Decaan   

 

 

https://www.novacollege.nl/opleidingen/orientatieprogramma-mbo
mailto:a.filius@schoter.nl

