
Oriëntatie op mogelijkheden TL/havo en mogelijkheden praktische havo 
 

 

TL/havo bovenbouw waarom? 

 

 doelgroep 

Vanuit mavo-4 stroomt tussen de 12 en 15% van de leerlingen door naar havo-4. Landelijk ligt dit 

percentage hoger en deze doorstroom is op de collega scholen van het SVOK ook groter. In 

samenspraak met de locatie havo/vwo is al gewerkt aan de verbetering en optimalisering van de 

doorstroom. Wel blijft de drempel hoog en daar zal in de komende vier jaren verandering in moeten 

komen. 

Dit mede gezien het feit dat gemiddeld tussen de 18 en 20% van onze examenkandidaten afkomstig 

is van de locatie havo. Daarnaast heeft van de examenkandidaten zo’n 30% van de leerlingen in de 

mavo-havo brugklas gezeten. Al met al heeft  ongeveer de helft van de examenkandidaten een h in 

het advies. In één meer vakken zouden deze leerlingen een havo-examen kunnen afleggen. 

Door de invoering van gepersonaliseerd leren zullen er steeds meer leerlingen een vak op een hoger 

niveau volgen en afsluiten. Waar doen ze dat vervolgens? 

Daarnaast heeft een groep leerlingen extra begeleiding nodig. Nu gaan deze leerlingen doorgaans 

naar het mbo. Om deze leerlingen in de vertrouwde omgeving met deze begeleidingsstructuur te 

laten is de kans dat zij een havodiploma kunnen behalen groter. 

 

In samenwerking met de locatie havo/vwo zal gekeken moeten worden naar de meest effectieve 

realisatie van het havo- onderwijs voor leerlingen die deze capaciteiten in huis hebben. 

 

Onderzoek zal gericht moeten zijn op de gevolgen van gepersonaliseerd leren en de 

begeleidingsstructuur. 

 

Praktische havo waarom? 

doelgroep 

Voor de betere mavoleerling die goed is in de exacte vakken en belangstelling heeft voor praktijk en 

onderzoek zou dit een geschikte route kunnen zijn. Voor de exacte vakken zouden ze dan de 

theorievakken op havoniveau kunnen afsluiten. 

Ook voor havoleerlingen die excelleren in deze vakken en wat minder theoretisch zijn ingesteld zou 

dit een goede route kunnen zijn. 

Ook leerlingen vanuit het vakcollege die nu het examen gemengde leerweg volgen, zou dit een optie 

kunnen zijn. 

 

# bijlage Instroom vanuit havo en mavo-havo brugklas  

   onderzoek examencohorten 2012- 2013 t/m 2015 -2016 

 

 

 



 

 

Tijdpad invoering recht om vakken op havoniveau af te sluiten en realisering mogelijkheden 6-
jarige havo 
 

 

2016 - 2017 Overleg met havo over 
mogelijkheden (voorjaar) 
 
Voorstel aan CMT (najaar 2017) 
 
 

Oriëntatie  tl/havo bovenbouw 
-  in kader 
 gepersonaliseerd leren 
-  in het kader van extra 
 begeleiding 

2017 - 2018 Invulling tl/havo bovenbouw 
 
 
Onderzoek praktische havo 
(techniek) 

- Onderzoek pilot 
kernvakken 
Nederlands, Engels en 
wiskunde 
 

- Contact met havo-vwo 
en beroepsgericht over 
mogelijkheden 
praktische havo 
 

- Onderzoek naar 
profielen 

2018 - 2019 Pilot kernvakken Organisatie Kennemer breed 
rond  

2019 - 2020 Havo-onderwijs voor de 
leerlingen is ingebed in de 
organisatie. 
 

 

 

 

 


