
TOELATINGSCODE voor de overstap van: 
 
o kader 4 naar mavo 4 
o mavo 4 naar havo 4 
o havo 5 naar atheneum 5  
 
 

 
 
 
Waarom een toelatingscode? 
De toelatingscode, op aandringen van het ministerie van OCW opgesteld, heeft als het doel om 
heldere, eenduidige voorwaarden te stellen aan de doorstroming naar een hoger niveau. 
Vooropgesteld dat de toelatingscode alleen van toepassing is voor leerlingen met een diploma op zak.  
De toelatingscode bevat landelijke, kader stellende afspraken. Om willekeur rond toelating te 
voorkomen zijn afspraken gemaakt met alle scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie 
Friesland. Op de naleving van de code wordt toezicht gehouden door de Inspectie VO.  
 
De code voor doorstroming van kader 4 naar mavo 4, mavo 4 naar havo 4 en havo 5 naar atheneum 5 
treedt met ingang van het schooljaar 2012/2013 in werking.  
 
Naast publicatie op de website wordt de toelatingscode via voorlichtingsmomenten aan de leerlingen 
bekend gemaakt. Voor de doorstroming van mavo 4 naar havo 4 is een brochure ontwikkeld, via een 
inlegvel worden de nieuwe doorstromingsvoorwaarden toegelicht.  
 
Algemeen uitgangspunt 
Het Stellingwerf College wil goed gemotiveerde leerlingen met een diploma op zak graag een kans 
bieden op een hoger niveau. Deze kans moet ook kansrijk zijn. Daarom zijn er voorwaarden gesteld 
aan de plaatsing in de vorm van een code.  

 

 
 
TOELATINGSCODE  
 
Voor doorstroming van kader 4 naar mavo 4  
Als leerlingen, met diploma en gemotiveerd, belangstelling hebben voor mavo 4, worden zij altijd 
uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan. Omdat de eisen voor het centraal examen zijn 
verzwaard, worden de volgende voorwaarden gehanteerd voor doorstroming naar mavo 4: 
 

- een positief advies van de lesgevende docenten van K4 
- een gemiddeld CE cijfer van 6,8 of hoger 

 
o Wordt aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan wordt de leerling zondermeer 

toegelaten tot mavo 4. 
o Voldoet de leerling niet aan één van de bovengenoemde voorwaarden, dan volgt een 

toelatingsgesprek en heroverweging. Bij het toelatingsgesprek kan naast de decaan ook de 
afdelingsleider en/of de mentor betrokken zijn.  

o Voor leerlingen die van buiten de school instromen geldt dat het advies en de informatie worden 
ingewonnen bij de toeleverende school.  

o Voor toelating per sector bieden we in overleg maatwerk. 
 
  



Voor doorstroming van mavo 4, tl 4 of gl 4 naar havo 4 
Als leerlingen, met diploma en gemotiveerd, belangstelling hebben voor havo 4, worden zij altijd 
uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan. Omdat de eisen voor het centraal examen verder 
worden verzwaard, worden de volgende voorwaarden gehanteerd voor doorstroming naar havo 4: 
 

- een positief advies van de lesgevende docenten van M4, tl4 of gl4 
- een gemiddeld CE cijfer van 6,8 of hoger 
- maximaal één vijf voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde* 

 
* De eis ten aanzien van wiskunde is afhankelijk van het gekozen profiel. Voor het profiel Cultuur en Maatschappij 
geldt maximaal één vijf voor Nederlands en Engels.  
 

o Wordt aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan wordt de leerling zondermeer 
toegelaten tot havo 4. 

o Voldoet de leerling niet aan één van de bovengenoemde voorwaarden, dan volgt een 
toelatingsgesprek en heroverweging. Bij het toelatingsgesprek kan naast de decaan ook de 
afdelingsleider en/of de mentor betrokken zijn.  

o Voor leerlingen die van buiten de school instromen geldt dat het advies en de informatie worden 
ingewonnen bij de toeleverende school.  

o Er zijn aanvullende toelatingseisen voor de vier verschillende profielen.  
 
Toelichting toelatingseis per profiel 
 
Natuur & Techniek   Natuur&Gezondheid     Economie&Maatschappij       Cultuur&Maatschappij 

Wiskunde 
NaSk1 
 

Wiskunde 
NaSk1 of NaSk2 

Wiskunde Frans of Duits 

 
Tip: voor alle profielen geldt dat profiel(keuze)vakken die je niet hoeft te volgen, wel worden 
aangeraden! 
 
Voor doorstroming van havo 5 naar atheneum 5  
Als leerlingen, met diploma en gemotiveerd, belangstelling hebben voor atheneum 5, worden zij altijd 
uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan. Omdat de eisen voor het centraal examen verder 
worden verzwaard, worden de volgende voorwaarden gehanteerd voor doorstroming naar atheneum 5: 
 

- een positief advies van de lesgevende docenten van H5 
- een gemiddeld CE cijfer van 6,8 of hoger 

 
o Wordt aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan wordt de leerling zondermeer 

toegelaten tot atheneum 5. 
o Voldoet de leerling niet aan één van de bovengenoemde voorwaarden, dan volgt een 

toelatingsgesprek en heroverweging. Bij het toelatingsgesprek kan naast de decaan ook de 
afdelingsleider en/of de mentor betrokken zijn.  

o Voor leerlingen die van buiten de school instromen geldt dat het advies en de informatie worden 
ingewonnen bij de toeleverende school.  

o Er is een aanvullende toelatingseis voor Cultuur & Maatschappij, voor alle profielen geldt dat de 
vakken ook gevolgd zijn in havo 5.  

 
Toelichting toelatingseis per profiel  
 
Natuur&Techniek   Natuur&Gezondheid     Economie&Maatschappij       Cultuur&Maatschappij 

 
 

  WisA/WisB verplicht 

 


