
Masterclass havo 

Durendael heeft de traditie om een redelijk groot aantal eindexamenkandidaten de overstap 

te laten maken van vmbo-4 naar havo4. Het betreft leerlingen van Durendael en van 

Ruivenmavo. Om leerlingen een goed perspectief te bieden op het doorstromen naar havo 

en zeker in de exacte profielen hebben wij een masterclass gecreëerd. Het idee van deze 

masterclass is voortgekomen uit de wens om enerzijds leerlingen een perspectief op havo te 

bieden, anderzijds om de lesstof van verschillende vakken in het examenprogramma te 

complementeren en te verdiepen, zodat leerlingen inhoudelijk op het gebied van gewenste 

vaardigheden beter zijn voorbereid.  

Meerwaarde masterclass havo 

Ervaring en opmerkingen van leerlingen leren dat de overstap van 4GT naar havo4 groot is. 

(Feiten)kennis is minder belangrijk dan vaardigheden en inzicht, er wordt een groter beroep 

gedaan op zelfwerkzaamheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Dit is iets 

wat lastig is uit te leggen, wat leerlingen die mogelijk willen kiezen voor havo4 moeten 

ervaren. Het aanbieden van een doorstroommodule stelt school én leerlingen in de 

gelegenheid om te onderzoeken of de keuze voor havo4 een juiste is. Bovendien zijn 

leerlingen die deelnemen aan de doorstroommodule beter voorbereid op hoe onderwijs 

wordt gegeven in havo4. Daardoor kunnen zij beter en sneller aansluiten bij de lesstof. 

Doelen 

• Leerlingen ervaren hoe lessen in havo4 (Engels, Geschiedenis, Wiskunde) worden 

gegeven en wat verschillen zijn met lessen zoals die worden gegeven in 4GT; 

• Leerlingen zijn zich bewust van de kennis en competenties die nodig zijn voor 

behalen van een havo-diploma; 

• Bovenstaande zou leerlingen in staat moeten stellen om een gefundeerde keuze 

maken ten aanzien van hun schoolloopbaan na 4GT, is havo dan wel MBO op dit 

moment de beste optie? 

• Deelname aan de masterclass havo biedt mogelijkheden om leerlingen drempelloos 

toegang te geven tot havo4 wanneer een leerling geen 7 (avo) vakken heeft; 

 

Advisering en toelating havo4 

• Een leerling krijgt een positief advies op basis van de volgende criteria: 

o De leerling sluit de afsluitende toets/opdracht voldoende af; 

o De huidige mentor staat positief tegenover het vervolg in havo4; 

o Op het moment van advisering geen onvoldoende voor Nederlands, Engels of 

wiskunde. 

• Bij een positief advies hoeft een leerling niet te voldoen aan de doorstroomeisen 

vmbo-havo. Hij wordt dan toegelaten tot havo4 mits hij zijn diploma haalt. Dit is 

alleen van toepassing voor leerlingen die in zes AVO-vakken examen doen. 

• Bij een negatief advies meldt de leerling zich sowieso aan bij een MBO-opleiding. Om 

toch toegelaten te kunnen worden in havo4, moet de leerling tenminste een 6,8 



gemiddeld halen voor zijn examenvakken en een voldoende voor Engels, Nederlands 

en wiskunde; 

• Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn voor 

het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen 

vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, Frans, maatschappijkunde. 

 

Mocht u vragen hebben over de masterclass havo dan kunt u contact opnemen met decanen  

mevrouw M. van Gorp (gorp.m@2college.nl) of mevrouw A. Hermans 

(hermans.a@2college.nl) 

mailto:gorp.m@2college.nl
mailto:hermans.a@2college.nl

