
 

PROCEDURE DOORSTROOM MAVO/TL -> HAVO 

Zit jij nu op mavo/vmbo-tl en wil je daarna overstappen naar de havo? Dan kan! 

Havo is een theoretische route die bij je moet passen. Het niveau en tempo liggen hoger, de hoeveelheid stof is groter en wordt er meer gevraagd 

van jouw inzicht. Om toegelaten te worden in 4 havo op onze school, is het voor ons en ook voor jou belangrijk om een inschatting te maken van 

jouw kans van slagen. 

Hieronder vind je het schema van onze procedure. Op de achterkant vind je meer informatie over hoe het aanmeldingstraject eruit ziet en welke deadlines er zijn. 

 

Wil je naar havo? 

Vul het informatieformulier in en lever 
dit voor de deadline in.

Heb je 7 vakken (of meer)?

Je hebt toelatingsrecht.

Je krijgt wel een niet bindend advies 
van de doorstroomcommissie over 

onze inschatting van  jouw kans van 
slagen.

Heb je 6 vakken?

Heb je een positief advies van jouw 
docenten, een goede motivatie en een 

6,8 gemiddeld?

Dan ben je toelaatbaar.

Zit je niet op het veluws college, dan 
krijg je altijd een intakegesprek

Hebben jouw docenten twijfels, weet 
je nog niet zo goed wat je met havo 

wilt bereiken en/of voldoe je niet aan 
de 6,8 gemiddeld?

Er zijn twijfels over de haalbaarheid 
van havo voor jou. 

De informatie over jou wordt 
afgewogen in de 

doorstroomcommissie of naar 
aanleiding van een intakegesprek. 

Op basis van de informatie krijg je het 
voordeel van de twijfel (eventueel na 

een aanvullend gesprek).

Je wordt aangenomen.

Op basis van de informatie (eventueel 
na een aanvullend gesprek) denken we 

niet dat havo voor jou de juiste route 
naar succes is.

Je wordt afgewezen.



AA N MELDEN MA VO/TL -> HA VO VELUWS COLLEGE WA LTERBOSCH 

 

 

Je zit nu op:

•VC Cortenbosch
•VC Mheenpark
•VC Twello

vanaf 23 
november

•Je krijgt op school een envelop met informatie en een opdracht die je moet 
maken

•Filmpjes over nieuwe vakken beschikbaar op It's Learning (Online 
profielkeuzevoorlichting havo 2020-2021)

Februari

•Verzamelen overige informatie (zie formulier)
•Tip: begin op tijd met het verzamelen van de adviezen

Uiterlijk 

1 maart

• Aanmelden/ inleveren van de ingevulde formulieren op jouw eigen school

Maart/April

•Jouw aanmelding wordt besproken in de doorstroomcommissie

voor 
meivakantie

•Advies van de doorstroomcommissie

Je zit nu

•Niet op een school van het veluws college 

27 januari

•open dag of online mogelijkheid om je op onze school te 
orienteren 

Februari/maart

•begin met het verzamelen van informatie voor jouw 
aanmelding (zie informatieformulier)

•Meld je op tijd aan m.b.v. het aanmeldingsformulier (zie 
website)

Uiterlijk 1 april

•Zorg dat jouw aanmelding bij ons binnen is

Maart/april/mei

•Intakegesprek met decaan en teamleider

April/mei

•Bericht van ons over jouw toelating en/of eventuele 
vervolgprocedure

https://www.veluwscollege.nl/walterbosch/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Aanmeldformulier-schooljaar-2021-2022.pdf

