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volop kansen 
om door te stromen van 

de mavo naar twee 
havoscholen in Bussum!

groeien richting de havo
De basisschool geeft met een mavo-/havoadvies aan dat de leerling de potentie heeft om, 

in zijn eigen tempo, door te groeien naar de havo. De leerling start dan op de Vitusmavo in de 

tweejarige mavo-/havobrugklas met de Collegeroute: een programma waarin leerlingen zich 

voorbereiden op een eventuele overstap naar de havo. Wij doen er alles aan om ze daarbij te 

ondersteunen.

scholen die elkaar kennen
De Vitusmavo biedt volop mogelijkheden om door te stromen naar niet één, maar twee havo-

scholen in Bussum: het Willem de Zwijger College en het Vituscollege. Omdat onze scholen 

samen deel uitmaken van dezelfde stichting (SIVOG) kennen zij elkaar goed en zijn de lijnen kort. 

De Collegeroute is opgezet door de drie scholen samen; zo zorgen we er samen voor dat leerlingen 

een goede aansluiting hebben op een havo-opleiding van één van de beide colleges.

starten op de Vitusmavo en dan verder   
Samen met de leerling en u als ouder(s)/verzorger(s) bekijken wij periodiek hoe de leerling 

ervoor staat en of doorstromen naar de havo voldoende kansrijk is. Wanneer een leerling er 

klaar voor is, zijn er in principe twee momenten waarop een leerling de overstap kan maken 

van de Vitusmavo naar de havo op het Willem de Zwijger College of het Vituscollege:

•	 na	afloop	van	leerjaar	2,	de	leerling	gaat	dan	naar	3	havo;
•	 na	afloop	van	leerjaar	4	wanneer	het	mavo-diploma	is	behaald,	
	 de	leerling	gaat	dan	naar	4	havo.

En als dat niet zo is, is dat ook geen probleem: de Vitusmavo begeleidt mavoleerlingen intensief 

bij het maken van een goede keuze voor een mbo-opleiding. Na een mbo-opleiding zijn er ook 

weer goede doorstroommogelijkheden richting het hbo. 

voor wie?
De Collegeroute start in het eerste leerjaar voor leerlingen die een mavo-/havoadvies hebben 

gekregen. Zij starten in de tweejarige brugklas mavo/havo. Er is dan voldoende tijd om te bepalen 

of de leerling inderdaad klaar is voor de doorstroom naar de havo.

Ook leerlingen met een mavoadvies kunnen aan de Collegeroute meedoen. Wanneer de 

docenten van mening zijn dat een leerling erg gegroeid is en havopotentie heeft, dan kan deze 

vanaf dat moment aanhaken bij het programma. Op de Vitusmavo blijven we namelijk vier jaar 

lang naar kansen en mogelijkheden kijken.

het programma 

Het programma van de Collegeroute bestaat uit de volgende onderdelen:

•	 Nederlands	en	wiskunde	op	havoniveau;
•	 Cambridge	English;
•	 gastlessen	en	workshops	op	havoniveau;
•	 meerdere	schoolbezoeken	aan	beide	havoscholen	om	zo	te	bepalen	
 welke school het beste past;

•	 voorlichting	door	ervaringsdeskundigen:	oud-leerlingen	van	de	Vitusmavo	
 die naar één van beide havoscholen zijn doorgestroomd;

•	 extra	begeleiding	op	het	gebied	van	planning,	organisatie	en	leervaardigheden;
•	 de	sterke,	persoonlijke	begeleiding	die	de	Vitusmavo	aan	al	haar	leerlingen	biedt.
Dit programma wordt zowel in de onderbouw als in de bovenbouw aangeboden. 

aansluiting
Het programma van de Collegeroute is erop gericht om in beeld te krijgen of een leerling 

voldoende capaciteiten en bagage heeft om de overstap te kunnen maken. We hanteren 

daarom	geen	hoge	drempels	in	de	vorm	van	extra	strenge	cijfernormen.	Als	een	leerling	de	
mavostof beheerst en door middel van de Collegeroute laat zien klaar te zijn voor de havo, 

dan kan deze doorstromen naar het Willem de Zwijger College of het Vituscollege.

meer informatie
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie, kunt u contact opnemen 

met	de	Vitusmavo:	info@vitusmavo.nl.	U	kunt	ook	bellen:	035	694	2435	en	vragen	naar	
Nicole	Lagendijk	(directeur)	of	Aïsha	Brunings	(leerjaarcoördinator	leerjaar	2).

Wilt u meer weten over de Vitusmavo en de Collegeroute, 

de Open Dag, de Informatie-avond of de lesjesmiddagen, ga dan naar onze website: 

www.vitusmavo.nl


