
 

 

Informatie doorstroom 
4 tl à 4 havo 

 

 
  



 

 

Deze informatie is bestemd voor (ouders/verzorgers van) leerlingen die wellicht willen 
doorstromen van 4 tl naar 4 havo. Wanneer die wens er niet is, is deze informatie niet van 
toepassing voor jouw vervolgopleiding en hoef je je enkel aan te melden voor een MBO-
opleiding vóór 1 april 2022. 

 

Om door te kunnen stromen naar 4 havo is het belangrijk om eerst goed na te denken 
waarom je zou willen doorstromen en of de kans van slagen op de havo haalbaar is. 
Daarom bieden wij een traject aan om je te helpen bij het maken van je keuze. 

 

In dit document vind je de eisen die er gesteld zijn aan de doorstroom, het tijdspad voor dit 
jaar, een voorbeeldkeuzeformulier voor 4 havo én een aanmeldformulier. 

 

Met vriendelijke groet, 
de decanen vmbo 

Dennis Boxum  & Reinier van As  
decanenvmbo@porteum.nl  

  



Eisen voor doorstroom naar 4 havo 

 

Een leerling is toelaatbaar wanneer hij/zij: 

• een diploma 4 tl heeft behaald met zeven CSE-vakken* 
• het doorstoomboekje heeft ingevuld 
• een positief advies krijgt van de examenvergadering 
• een goed aansluitend vakkenpakket heeft op de havo 
• de verplichting accepteert om voor eventuele tekortvakken en voor het vak wiskunde 

inhaalwerk te verrichten 
 
*CSE-vakken zijn: Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde, nask1, nask2, biologie, economie, 
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijkunde, kunstvakken2 en ITTL.  

 

Tijdspad 

Wanneer Wat Wie 
december De leerling geeft vóór de kerstvakantie aan de mentor 

door dat hij/zij mogelijk door zou willen stromen naar 4 
havo middels een aanmeldformulier (laatste pagina). 

Leerling 

januari De mentor geeft uiterlijk 12 januari de ingevulde 
aanmeldformulieren door aan de decaan. 

Mentor 

januari De decanen inventariseren de aanmeldingen en 
verspreiden uiterlijk 27 januari de doorstroomboekjes. 

Decanen 

januari Decaan havo nodigt leerlingen uit voor een persoonlijke 
afspraak voor het invullen van een vakkenpakketkeuze. 

Decaan havo 

februari Leerlingen starten met het invullen van de 
doorstroomboekjes. 

Leerling 

februari Uiterlijk 10 februari levert de leerling zijn/haar ingevulde 
en ondertekende profielkeuzekaart in bij de decaan havo. 

Leerling  

maart Leerlingen leveren uiterlijk 30 maart hun ingevulde 
doorstroomboekjes in bij de mentor, die deze weer 
doorgeven aan de decanen 

Leerling/ 
Mentor  

maart Leerlingen schrijven zich vóór 1 april ook in voor een MBO-
opleiding. 

Leerling 

april De decanen noteren het advies van de rapportvergadering 
en geven dit door aan de afdelingsleider van de havo. 

Decanen  

april Op basis van de SE-cijfers en het advies van de 
rapportvergadering neemt de afdelingsleider havo een 
voorlopige beslissing en stelt de leerling en zijn/haar 
ouders hiervan op de hoogte. 

Afdelingsleider 
havo 

juni Na de uitslag van het Centraal Schriftelijk Examen beslist 
de afdelingsleider van de havo of er plaatsing zal 
plaatsvinden. 

Afdelingsleider 
havo 

 



   PROFIELKEUZE HAVO PORTEUM  2022-2023 

Voornaam:  
Achternaam:  
Mentor:  

Leerling nummer:  
 
Klas:  

 

 
 
Gemeenschappelijk deel 
 

• Nederlands 
• Engels 
• Maatschappijleer 
• Lichamelijke opvoeding 
• CKV 
• LOB 

Kies uit één van de vier profielen: 

 □ NT □ NG □ EM / EM IBC □ CM 
Profielvak 
verplicht 

WisB 
Na 
Sk 

□ WisA óf □ WisB 
Sk 
Bio 

WisA  
Ec 
Gs 

Gs 
□ Fa óf □ Du 
□ Kubv óf □ Kumu 
 

Profielkeuzevak: 
Kies 1 vak uit 
 

□ Bio 
□ WisD       (1) 
□ O&O       (2) 
□ NL&T      (2) 

□ Na 
□ Ak 
□ O&O      (2) 
□ NL&T     (2) 

□ IBC & Be 
□ Be 
□ Ak 
□ Mawe 
□ Fa 
□ Du 

□ Ak 
□ Mawe 
□ Ec 

Vrije ruimte: 
Kies 1 vak uit 
 

□ Bio 
□ WisD       (1) 
□ O&O       (2) 
□ NL&T      (2) 
□ Ak 
□ Kumu 
□ Kubv 
□ Be 
□ Ec 
□ Fa 
□ Du 

□ Na 
□ Ak 
□ O&O      (2) 
□ NL&T     (2) 
□ WisD      (1) 
□ Kumu 
□ Kubv 
□ Be 
□ Ec 
□ Fa 
□ Du 

□ Be 
□ Ak 
□ Mawe (3) 
□ Fa 
□ Du 
□ Kubv (3) 
□ Kumu (3) 
□ Bio (3) 

□ Ak 
□ Mawe 
□ Ec 
□ Be 
□ WisA 
□ Fa 
□ Du 
□ Bio 
 

(1) WisD kan alleen in combinatie met WisB gekozen worden 
(2) O&O en NL&T kunnen niet samen gekozen worden 
(3) Mawe, Kubv, Kumu en bio kunnen niet samen met IBC 

Ik wil graag als extra vak (niet verplicht): ………………………………………… 

Vakken uit de vrije ruimte en als extra vak kunnen alleen doorgaan als er genoeg leerlingen voor 
dit vak gekozen hebben en dit in het rooster past! 

 

Handtekening leerling: ………………………….………..   Handtekening ouder/verzorger:……………………………. 



 

 

Aanmeldformulier doorstroom 4 tl naar 4 havo 
 

 

Voornaam: __________________________ 

 
Achternaam: __________________________ 

 
Klas:  _______ 

 

Mentor:  __________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

   __________________________ 


