
Onderwijskundige veranderingen Dollard College 

 
 
Met ingang van dit nieuwe schooljaar wordt de theoretische leerweg (tl) mavo en start de zes 
jarige havo.  
 

Van tl naar mavo 
Landelijk worden de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo (basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg) vereenvoudigd en geactualiseerd. Het doel hiervan is om 
deze leerwegen beter te laten aansluiten op de vervolgopleidingen in het mbo. De leerling 
kan in de nieuwe situatie meer haar of zijn eigen leerroute bepalen. 

De huidige sectoren blijven bestaan: economie, techniek, zorg & welzijn, landbouw en 
intersectoraal.  Binnen die sectoren heeft de leerling een aantal keuzemogelijkheden, de 
zogenaamde profielen en keuzemodules. Hoe de structuur er precies uit komt te zien, is nu 
nog niet bekend.  

Er komt een grotere scheiding tussen de theoretische en de beroepsgerichte leerwegen. Om 
dat onderscheid ook in naamgeving duidelijk te maken, noemen wij met ingang van 2014-
2015 onze theoretische leerweg mavo. Onderwijsinhoudelijk heeft dit geen consequenties, 
het blijft de theoretische voorbereiding op het mbo. 

Voor leerlingen die na de mavo naar de havo willen, gaat het Dollard College een betere 
aansluiting realiseren Om de overstap van de mavo naar de havo gemakkelijker te maken, is  
het Dollard College in het schooljaar 2014-2015 met de zesjarige havo gestart. 

 
 
Zesjarige havo  
De opleiding is bedoeld voor de ambitieuze mavoleerling die via havo 4 en 5 naar het hbo wil 
en wel wat extra uitdaging aankan.  

De laatste jaren maken meer leerlingen vanuit de theoretische leerweg/mavo de overstap 
naar havo-4. Zij doen dit omdat ze nog geen beroepskeuze hebben gemaakt of omdat ze 
graag naar het hbo willen. De leerlingen vinden de overstap van theoretische leerweg/mavo 
naar havo vaak zwaar. Om de aansluiting beter te laten verlopen, heeft het Dollard College 
een nieuwe leerroute ontwikkeld: de zesjarige havo.  

Deze leerroute is speciaal voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies, die de 
capaciteiten en de ambitie voor havo hebben en gebaat zijn bij een rustiger tempo. In de 
zesjarige havo krijgen leerlingen, gedurende de eerste vier leerjaren mavo, extra tijd en 
begeleiding om zich goed voor te bereiden op de overstap naar het havo. Bijvoorbeeld door 
de mavo-leerstof aan te vullen met leerstof op havo-niveau. Ook wordt er aandacht besteed 
aan de ‘havo-manier’ van denken, werken en toetsen. 

Na vier jaar doen de leerlingen examen mavo. Na dit examen (in mei) gaan ze gewoon weer 
naar school tot de zomervakantie om zich voor te bereiden op havo-4. Na de zomervakantie 
gaan ze verder in een reguliere havo-4-klas.  

Leerlingen kunnen de zesjarige havo met ingang van schooljaar 2014-2015volgen op de 
vestigingen Bellingwedde, Hommesplein, Pekela en Woldendorp. Ze zullen de laatste twee 
jaar (havo-4+5) volgen in Winschoten. 


