
  

 

 

 

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 4 

 

Naarden, 6 november 2020                                                                              

Betreft: Informatie klas 4                                                

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 4, 

Dit is een belangrijk jaar voor de leerlingen van klas 4: dit schooljaar doen zij eindexamen en voor  

1 april moeten zij zich ingeschreven hebben bij een mbo-opleiding en eventueel een havo-opleiding. 

In deze brief vindt u alle informatie hierover. 

1. Vóór 1 april inschrijven bij een mbo-opleiding: 

Alleen dan heeft een vierdeklasleerling met een vmbo-diploma recht op toelating voor de 

opleiding van zijn keuze. Op tijd aanmelden is dus van groot belang.  

 

Als een leerling zich niet voor 1 april aangemeld heeft, kan de mbo-instelling hem weigeren. 

Na deze datum kan een leerling binnen een mbo nog wel veranderen van opleiding als er nog 

voldoende plek is. 

2. Minimaal één open dag (virtueel) bezoeken 

Voor een goede voorbereiding moeten alle leerlingen uit klas 4 minimaal één open dag 

(virtueel) bezoeken en daarover een reflectieverslag maken.  

 

De meeste open dagen vinden nu online plaats. Een overzicht van alle open dagen staat op 

https://www.kiesmbo.nl. U kunt daar een selectie per provincie maken.  

 

Op donderdag 8 oktober van 16.00 – 20.00 uur organiseert de ROCvA een online open dag 

voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Deze open dag is echt bedoeld als eerste 

oriëntatie voor een vervolgopleiding op het mbo. Dus welke sector past bij de leerling? En 

welke opleidingen horen daar dan bij?  

Wat kunnen de leerlingen verwachten van deze online open dag? 

• Online webinars over de verschillende sectoren 

• Een kijkje op de Virtuele Sectorenmarkt 

• Maken van studiekeuzetesten 

• Via de live chat een vraag stellen aan de voorlichters  

• Chatten met studenten over studeren aan het ROC van Amsterdam/MBO College Hilversum 

• Online kennismaken met de verschillende mbo-colleges 

• Een webinar speciaal voor ouders. 

 

 

 

 

https://www.kiesmbo.nl/


  

 

 

 

 

Voor deze open dag moet de leerling zich inschrijven via de website van rocva.nl. Na 

inschrijving ontvangt hij via de e-mail meer informatie over de Online Open dag. Leerlingen 

kunnen dan vooraf een plaatsje reserveren voor de Sector Webinars met live chat. Deze 

webinars duren ongeveer 15 minuten. Er zijn 100 plekken per webinar beschikbaar. 

 

Ook de open dag van ROC van Flevoland vindt op 8 oktober van 16.00 – 20.00  online plaats. 

Aanmelden gaat via hun website: ROCvF. 

 

3. Studiekeuzebeurs Midden 

Helaas zal de Studiekeuzebeurs in Utrecht op 20 en 21 november vanwege de 

coronamaatregelen niet fysiek plaatsvinden. Van 16 tot en met 21 november wordt daarvoor 

in de plaats online de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek georganiseerd. Een week lang zullen 

er iedere dag diverse interactieve en informatieve online voorlichtingen gehouden worden. 

Ook is er ruimte voor individuele studiekeuzecoaching. De voorlichtingsweek is interessant 

voor zowel de leerlingen als voor de ouders. Na de herfstvakantie ontvangt u hierover meer 

informatie.  

4. Meeloopdagen 

Om meer over een opleiding te weten te komen kunnen de leerlingen zich ook inschrijven 

voor een meeloopdag bij een mbo-opleiding. Het aanvraagformulierverlof meeloopdag / 

open dag mbo is terug te vinden op de website van de Vitusmavo onder het kopje  

praktisch -> verzuimbeleid en verlof. 

5. Kiesmbo en Qompas 

Op de website www.kiesmbo.nl wordt duidelijk uitgelegd welke leerwegen en profielen er 

in het mbo zijn. Leerlingen kunnen er ook een interessetest doen. Aan de hand van de 

gegeven antwoorden worden er opleidingen genoemd die mogelijk bij de leerling passen.  

Ook in de methode Qompas worden de leerlingen geholpen bij het zoeken naar een 

geschikte opleiding, o.a. door het maken van een competentietest en een beroepentest. 

6. Havo 

Op woensdag 28 oktober krijgen de leerlingen die geïnteresseerd zijn in het doorstromen 

van 4 mavo naar 4 havo van 11.15 tot 12.15 uur voorlichting over de havo door de decaan 

van het Vituscollege. De leerlingen moeten zich voor deze voorlichting opgeven bij hun 

klassenleraar.  

 

Plan B en de Beroepshavo 

Let op: ook al heeft een leerling zich ingeschreven voor de havo, toch moet hij zich ook voor 

een mbo-opleiding inschrijven voor het geval hij niet aangenomen wordt  op de havo  

(plan B). De beroepshavo op het MBO College in Hilversum kan dan bijvoorbeeld een optie 

zijn.  Deze opleiding is erg populair. Ik raad de leerlingen die volgend jaar de 

Beroepsopleiding willen doen of die een Plan B willen hebben om zich nu al in te schrijven bij 

de Beroepshavo.  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rocva.nl%2FMBO-onderwijs%2FOpendagen%2FOnline-Open-Dag-8-oktober&data=02%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C7a339f466e0e411eeab608d86510443f%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637370467817324403&sdata=6eOyQhKjPOOYicEteRG8UJv8AH2Y4KXgaPHK0jierHA%3D&reserved=0
http://www.rocvanflevoland.nl/
http://www.kiesmbo.nl/


  

 

 

7. De instroomeisen voor de havo op het Vituscollege zijn: 

Leerlingen met een mavodiploma met 8 vakken: 

Deze leerlingen mogen dus doorstromen naar de havo, er is geen eis meer aan het 

gemiddelde examencijfer. Ook is het niet verplicht om examen gedaan te hebben in 

wiskunde. Het is nog steeds verstandiger om alleen naar de havo te gaan als: 

- Het gemiddelde cijfer een 6,5 of hoger is; 

- Als de inzet en motivatie van de leerling goed is om op een hoger niveau nog twee jaar naar  

  school te gaan. 

Als het gemiddelde lager is dan een 6,5 wordt er een advies gegeven. Ook raadt de decaan 

het Vituscollege deze leerlingen aan om in de laatste schoolweek een inhaalprogramma te 

volgen op het Vituscollege. De beslissing ligt bij de leerling en de ouders / verzorgers. 

Leerlingen met een mavodiploma met 7 vakken: 

De havoschool mag voor deze leerlingen nog wel een cijfer-eis stellen om door te mogen 

stromen.  

Als een leerling in 7 vakken examen heeft gedaan mag hij doorstromen als hij gemiddeld een 

6,5 of hoger heeft op zijn eindlijst. Het is ook verplicht om een inhaalprogramma te volgen 

op het Vituscollege in de laatste schoolweek. 

Het is het niet verplicht om examen gedaan te hebben in wiskunde. 

Ook voor de leerlingen met 7 vakken geldt dat het wel verstandig is om goed te bedenken of 

de havo haalbaar is. Een goede inzet en motivatie is nodig om een havodiploma te behalen. 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de LOB-coördinator  (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding) Godelieve Calis: 

lob@vitusmavo.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Godelieve Calis 

LOB-coördinator  

 

 

 

Cort v/d Lindenlaan 5  

1412 BW Naarden 

035 694 24 35 

 

mailto:lob@vitusmavo.nl

