Verklaring
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs in Nederland
(mavo)
Het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) en het voorbereidend
beroepsonderwijs (vbo) gingen in 1999 op in het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo). Het mavo viel tot dan onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en werd volledig door de
rijksoverheid bekostigd. De onderwijssoort werd geregeld in de Wet op het
voortgezet onderwijs (WVO).
De opleiding had een nominale studieduur van vier jaar (leeftijd 12 tot 16 jaar),
werd gevolgd na acht jaar basisonderwijs (leeftijd 4 tot 12 jaar) en maakte deel uit
van het Nederlandse systeem van algemeen voortgezet onderwijs. Het mavo was
niet bedoeld als eindonderwijs, maar als een voorbereiding op verschillende
vervolgopleidingen, zoals het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gediplomeerden
konden ook, als ze op een bepaald niveau examen hadden gedaan, doorstromen
naar het vierde leerjaar van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo).
Leerlingen die in het bezit wilden komen van een mavodiploma dienden in zes
vakken examen af te leggen. Het vak Nederlandse taal- en letterkunde, en een
moderne vreemde taal waren verplichte eindexamenvakken. De overige vier vakken
waren facultatief.
Leerlingen konden op twee niveaus examen afleggen, afhankelijk van hun individuele
prestaties. Het (lagere) C-niveau voldeed voor de toegang tot veel opleidingen in het
middelbaar beroepsonderwijs. Dit kon echter per school en per opleiding sterk
verschillen. Het (hogere) D-niveau gaf toegang tot het mbo en het havo. Het mavoC- en het mavo-D-diploma boden ook mogelijkheid voor de voortzetting van een
studie in een andere richting van het voortgezet onderwijs, zoals in het
leerlingwezen.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen het Nederlandse waarderingssysteem
en het systeem van een ander land, volgt een verklaring van de cijfers 1 tot en met
10:

10 - uitmuntend

5

- bijna voldoende

9

- zeer goed

4

- onvoldoende

8

- goed

3

- zeer onvoldoende

7

- ruim voldoende

2

- slecht

6

- voldoende

1

- zeer slecht

