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Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van
dezelfde leerweg is niet toegestaan.
De docentenvergadering beslist aan de hand van de vastgestelde
overgangsrichtlijnen. Alleen de aanwezige docenten (minimaal 2/3) hebben
stemrecht tijdens de vergadering (blanco stemmen of onthouden kan niet).
In die gevallen waarover de richtlijnen geen uitspraak doen of waarin afgeweken
wordt van de richtlijnen, beslist de directie.
Herziening van een besluit van de docentenvergadering kan worden aangevraagd
door ouders/verzorgers. Zie daarvoor de revisieprocedure.
Aantal rapporten per jaar:
Onderbouw: 3 x per jaar een rapport
Bovenbouw:
leerjaar 3: 3 x per jaar een rapport
leerjaar 4: 2 x per jaar een rapport
Elk rapport geeft een beeld van de huidige stand van zaken.
Het eindrapport bestaat uit de eindcijfers per vak : de voortschrijdende gemiddelden
op het laatste rapport.
Een cijfer lager 5,5 tot 4,5 = één onvoldoende punt.
Een cijfer lager dan 4,5 = twee onvoldoende punten.
Een cijfer lager dan 3,5 = 3 onvoldoende punten
Een cijfer lager dan 2,5 = 4 onvoldoende punten
Een cijfer lager dan 1,5 = 5 onvldoende punten
De bevordering gebeurt elk jaar op basis van het eindrapport van dat jaar. De
richtlijnen betreffen dit eindrapport.
Exameneisen VMBO: zie Examenreglement.

NB: in de bijlage treft u een lijst met afkortingen aan.
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Overgangsrichtlijnen leerjaar 1 naar leerjaar 2
1BK naar 2BK
Bevorderen
Een leerling is bevorderd als hij/zij
Maximaal drie onvoldoende punten heeft.
Bespreken
Een leerling is bespreekgeval als hij/zij meer dan drie onvoldoende punten heeft.
Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen, doubleren of verwijzen naar ander schooltype.
Opstromen van 1BK naar 2KT
Leerlingen kunnen opstromen naar 2KT als ze voldoen aan alle hieronder genoemde
voorwaarden:





maximaal twee onvoldoende punten
geen onvoldoende punten bij de vakken NE, EN, WI, RV
het gemiddelde cijfer van alle vakken is 7,5 of hoger
positief advies docentenvergadering.

1KT naar 2KT
Bevorderen
Een leerling is bevorderd als hij/zij


Maximaal drie onvoldoende punten heeft.

Doubleren of gericht bevorderen naar 2 BK
Een leerling doubleert als hij


vijf of meer onvoldoende punten heeft

Bespreken
Een leerling is bespreekgeval als hij


niet rechtstreeks kan worden bevorderd en niet voldoet aan de norm voor doubleren

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen, doubleren of gericht bevorderen naar 2BK.
Opstromen van 1KT naar 2TH
Leerlingen kunnen opstromen naar 2TH als ze voldoen aan alle hieronder genoemde
voorwaarden:





N.B.
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maximaal twee onvoldoende punten;
geen onvoldoende punten bij de vakken NE, EN, WI en RV;
het gemiddelde cijfer van alle vakken is 7,5 of hoger;
positief advies docentenvergadering.

Voor een leerling die voor de kernvakken op een hoger niveau getoetst is gelden de
hierboven genoemde overgangsrichtlijnen niet.
De docentenvergadering beslist over de doorstroom.

Overgangsrichtlijnen leerjaar 2 naar leerjaar 3
2BK naar 3BBL of 3KBL
Bevorderen naar 3BBL
Een leerling is bevorderd naar 3BBL als hij


Maximaal drie onvoldoende punten heeft.

Bevorderen naar 3KBL
Een leerling is bevorderd naar 3KBL als ze voldoen aan alle hieronder genoemde
voorwaarden:





geen onvoldoende punten bij de vakken NE, EN, WI, RV, SV1 en SV2
maximaal twee onvoldoende punten
het gemiddelde cijfer van alle vakken is 7,5 of hoger
positief advies docentenvergadering.

Bespreken
Een leerling is bespreekgeval als hij


meer dan drie onvoldoende punten heeft.

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen, doubleren of verwijzen naar ander schooltype.
2KT naar 3KBL of 3TGL
Bevorderen naar 3KBL
Een leerling is bevorderd naar 3KBL als hij voldoet aan alle hieronder genoemde
voorwaarden:




Maximaal drie onvoldoende punten heeft.
gemiddelde cijfer minimaal een 6 is
er maximaal twee onvoldoende punten zijn bij NE, EN, SV1 en SV2

Bevorderen naar 3TGL
Een leerling is bevorderd naar 3TGL als ze voldoen aan alle hieronder genoemde
voorwaarden:





geen onvoldoende punten bij de vakken NE, EN, WI, RV, SV1 en SV2
maximaal twee onvoldoende punten.
het gemiddelde cijfer van alle vakken is 7,5 of hoger
positief advies docentenvergadering

Doubleren of gericht bevorderen naar 3BBL
Een leerling doubleert of wordt gericht bevorderd naar 3BBL als hij




zes of meer onvoldoende punten heeft of
vijf onvoldoende punten én het gemiddelde cijfer is lager dan 6 of
drie onvoldoende punten heeft bij NE, EN, RV, SV1 en SV2.

Bespreken
Een leerling is bespreekgeval als hij

4

niet rechtstreeks kan worden bevorderd naar 3KBL of 3TGL, niet voldoet aan de



norm voor doubleren of voor gericht bevorderen naar 3BBL.

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen (naar KBL, TGL of BBL) of doubleren.

N.B.
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Voor een leerling die voor de kernvakken op een hoger niveau getoetst is gelden de
hierboven genoemde overgangsrichtlijnen niet.
De docentenvergadering beslist over de doorstroom.

Tussentijds opstromen leerjaar 3
Tussentijds opstromen van 3BBL naar 3KBL
Leerlingen kunnen, na afloop van periode 1 opstromen naar 3KBL, als ze voldoen aan alle
hieronder genoemde voorwaarden. Dit wordt in de geplande rapportvergadering besproken.






Het gemiddelde cijfer van de vakken Ne, En, sectorvak 1, sectorvak 2 en het
beroepsgerichte profielvak samen is 7,5 of hoger, en er zijn geen onvoldoende
punten bij deze vakken. Er wordt gerekend met de niet afgeronde rapportcijfers.
Bij de vakken Ne, En, sectorvak 1, sectorvak 2 en het beroepsgerichte profielvak
wordt minimaal 4 keer een KBL advies gegeven.
Het gemiddelde cijfer van de overige vakken samen is 7,0 of hoger.
In geval van opstromen komen de cijfers op BBL-niveau te vervallen, behalve van het
beroepsgerichte profielvak en het beroepsgerichte keuzevak.

Tussentijds opstromen van 3KBL naar 3TGL
Leerlingen kunnen, na afloop van periode 1 opstromen naar 3TGL. Hierbij hanteren wij als
richtlijnen het onderstaande. Er wordt hier gesproken over het cijfermatige, echter moet ook
een positief advies over de competenties en werkhouding een grote rol spelen. Tevens is het
van belang dat hierin ook het rapport van de onderbouw wordt meegenomen om de
ontwikkeling in beeld te brengen.
Opstromen van 3KBL naar 3TGL (voorwaarden)







Het gemiddelde cijfer van de vakken Ne, En, sectorvak 1, sectorvak 2 en het
beroepsgerichte profielvak samen is 7,5 of hoger, en er zijn geen onvoldoende
punten bij deze vakken. Er wordt gerekend met de niet afgeronde rapportcijfers.
Bij de vakken Ne, En, sectorvak 1, sectorvak 2, wordt 4 keer een TGL advies
gegeven.
Het gemiddelde cijfer van de overige vakken is samen 7,0 of hoger. In geval van
opstromen komen de cijfers op KBL-niveau te vervallen. De leerling begint dus
opnieuw met de opbouw van het SE-cijfer.
De meerderheid van het team geeft een positief TGL advies

Procedure bij positief advies
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De coördinator neemt met de mentor het besluit na input vanuit de
rapportvergadering.
Mentor neemt contact op met ouders over de eventuele overstap.
Als ouders en leerling akkoord gaan dan neemt de coördinator contact op met de
decaan van TGL (PKS)
Decaan van TGL (PKS) zorgt voor een wijzigingsformulier en een vakkenpakket
samen met leerling en ouders. Tevens zorgt de decaan voor een wijziging in SOM.
Ouders en leerling zorgen zelf voor het bestellen van de boeken en andere
benodigdheden.

Overgangsrichtlijnen leerjaar 3 naar leerjaar 4
Algemene opmerking
Op het eind van klas 3 wordt in een overgangsvergadering vastgesteld of leerlingen het
examenjaar succesvol kunnen aanvangen. Bij de niveaus BBL en KBL telt het cijfer voor
de gemiddelde beroepsgerichte profielvakken en het gemiddelde van de beroepsgerichte
keuzevakken beiden mee als één apart cijfer.
Het vak CKV dient met voldoende afgesloten te worden voor de zomervakantie. Het vak RE
telt niet mee voor de overgang.
Bij niveau TGL telt het profielvak en het beroepsgerichte keuzevak gemiddeld samen als 1
cijfer mee.
Overgangsrichtlijnen 3VMBO BBL-KBL naar leerjaar 4BBL-KBL
Bevorderen
Een leerling is bevorderd als hij voldoet aan alle hieronder genoemde voorwaarden:
 voldoet aan de examennorm (zie blz. 9) voor de gekozen vakken. De examennorm is
wettelijk vastgelegd.
Doubleren
Een leerling doubleert als hij niet aan de examennorm voldoet.
Overgangsrichtlijnen 3VMBO GTL naar leerjaar 4GTL
Bevorderen
Een leerling is bevorderd als hij voldoet aan alle hieronder genoemde voorwaarden:
 voldoet aan de examennorm (zie blz. 9) voor de gekozen vakken. De examennorm is
wettelijk vastgelegd.
en


maximaal 2 onvoldoende punten in de totaallijst heeft;

Doubleren
Een leerling doubleert als hij



niet aan de examennorm voldoet of
5 of meer onvoldoende punten in zijn totaallijst heeft;

Bespreekgeval 3VMBO GTL
Een leerling is bespreekgeval als hij


niet rechtstreeks kan worden bevorderd en niet voldoet aan de norm voor doubleren

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen of doubleren.
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Bindend advies
In sommige gevallen kan de leerling een bindend advies krijgen om een ander vak in het
pakket te nemen (en daardoor alsnog aan de examennorm voldoen) of naar een ander
niveau over te stappen. Het niet opvolgen van een bindend advies betekent dat
ouders/leerlingen kiezen voor doubleren. Een bindend advies om van niveau te veranderen
is echter alleen mogelijk nadat eerder in het schooljaar een schriftelijke waarschuwing aan
de leerling heeft plaatsgevonden.
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Examennorm vmbo
De kandidaat is geslaagd indien:
het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen (CE) en centraal schriftelijk
praktisch examen (CSPE) behaalde cijfers ten minste 5,5 is.
én
a) voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor
zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of
b) voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor
zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of
c) voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

Procedure opstroom 4BBL naar 4KBL
Leerlingen kunnen na het behalen van het 4 BBL diploma opstromen van 4BBL naar 4KBL,
als ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden. Er wordt hier gerekend met de
niet afgeronde examencijfers. Leerlingen die op willen stromen moeten dit uiterlijk in maart
aangeven bij hun mentor.
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Het gemiddelde cijfer van de vakken Ne, En, sectorvak 1, sectorvak 2 en het
beroepsgerichte profielvak samen is 7,5 of hoger, en er zijn geen onvoldoende
punten bij deze vakken. Er wordt gerekend met de niet afgeronde rapportcijfers.
Bij de vakken Ne, En, sectorvak 1, sectorvak 2 en beroepsgerichte profielvak wordt
minimaal 4 keer een KBL advies gegeven.
Het gemiddelde cijfer van de overige vakken samen is 7,0 of hoger.
In geval van opstromen komen de cijfers op BBL-niveau te vervallen, behalve van het
beroepsgerichte profielvak en het beroepsgerichte keuzevak.

Bijlage
Lijst met afkortingen
VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Onderwijs

B

Basisberoepsgerichte leerweg

K

Kaderberoepsgerichte leerweg

T

Theoretische leerweg

1BK

Brugklas 1 Basisberoepsgerichte leerweg/ Kaderberoepsgericht leerweg

1KT

Brugklas 1 Kaderberoepsgerichte leerweg/Theoretische leerweg

2BK

Brugklas 2 Basisberoepsgerichte leerweg/ Kaderberoepsgericht leerweg

2KT

Brugklas 2 Kaderberoepsgerichte leerweg/Theoretische leerweg

3BBL

Leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg

3KBL

Leerjaar 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

3TGL

Leerjaar 3 Theoretische/gemengde leerweg

Ne

Nederlands

En

Engels

SV1

Sectorvak 1

SV

Sectorvak 2

RV

Rekenvaardigheden

RE

Rekenen

SE

Schoolexamen
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