
   

            

Doorstroomrichtlijnen VMBO leerjaar 1 en 2   

(In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering beargumenteerd van deze richtlijnen afwijken).     

    

Bij doorstroom wordt gekeken naar de volgende punten:    

    

1. Leerwegprofielen (de docent kijkt bij welk profiel de leerling het beste past)    

2. Competenties    

3. Ervaringen in de afgelopen 2 jaar (ziek, absent, eruit gestuurd, inzet in de les)    

4. Cijfers/ overgangsnormen (zie hier onder voor uitleg)    

    

Tekortpunt(en)    Aanvullend    Uitslagbepaling    

0 of 1 tekortpunt    Een 7,0 gemiddeld over alle vakken + positief advies van de 

docentenvergadering + 7,0 gemiddeld over de vakken 

combinatie Nederlands, Engels en wiskunde.   

Leerling stroomt op*    

0 of 1 tekortpunt        Leerling stroomt door    

2 of 3 tekortpunten    Waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken combinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Leerling stroomt door    

2 of 3 tekortpunten    Die allen vallen in de vakkencombinatie Nederlands, Engels 

en wiskunde.    

Bespreekgeval    

Uitkomst hiervan kan zijn:    

Leerling stroomt door of af    

4 tekortpunten    Waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken combinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Bespreekgeval    

Uitkomst hiervan kan zijn:    

Leerling stroomt door of af    

4 tekortpunten    Waarvan 2 of meer tekortpunten in de vakkencombinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Leerling stroomt af    

5 tekortpunten of meer**        Leerling stroomt af    

    

*     Alleen mogelijk van leerjaar 1 naar 2 (opstroom naar Het Groene Lyceum is alleen in bijzondere gevallen mogelijk) 

**     Alleen in bijzondere gevallen kan worden gedoubleerd of naar ander onderwijs worden geadviseerd.    

    

Cum laude overgangsbewijs   

Een leerling die een 8,0 gemiddeld of hoger staat op de eindlijst (gemiddelde van de afgeronde eindrapportcijfers) over alle 

vakken die worden beoordeeld met een cijfer en daarnaast geen eindcijfer heeft die lager is dan een 6 (of V) op de eindlijst 

komt in aanmerking voor een Cum Laude overgangsbewijs.   

      

   

    

 

 



   

Doorstroomrichtlijnen VMBO leerjaar 3    

(In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering beargumenteerd van deze richtlijnen afwijken).     

Bij doorstroom wordt gekeken naar de volgende punten:    

    

1. Leerwegprofielen (de docent kijk bij welk profiel de leerling het beste past)    

2. Competenties    

3. Ervaringen in de afgelopen 2 jaar (ziek, absent, eruit gestuurd, inzet in de les)    

4. Cijfers/ overgangsnormen (zie hier onder voor uitleg)    

   

De onderstaande regel gaat vóór alle andere doorstroomregels voor doorstroom naar leerjaar 4    

Het gemiddelde onafgeronde eindcijfer (zowel eindrapport als het PTA gemiddelde) moet over alle vakken minimaal een 

onafgeronde 5.5 zijn.    

CKV, LO, Maatschappijleer en alle handelingsopdrachten en praktische opdrachten moeten minimaal voldoende zijn 

afgesloten.     

Een leerling die niet voldoet aan deze eisen komt sowieso in bespreking.     

    

Als de leerling aan de bovenstaande eisen voldoet gaan de regels gelden die hieronder staan. De onderstaande regels 

hebben betrekking op:   

   

- Het eindcijfer op het eindrapport    

- Het gemiddelde PTA cijfer   

    

Tekortpunt(en)    Aanvullend    Uitslagbepaling    

0 tekortpunten        Leerling stroomt door    

1 tekortpunt        Leerling stroomt door    

2 tekortpunten    Met minimaal één 7 ter compensatie    Leerling stroomt door     

3 of 4 tekortpunten    Waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken combinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Bespreekgeval    

Uitkomst hiervan kan zijn:    

Leerling stroomt door of af    

3 of 4 tekortpunten    Waarvan 2 of meer tekortpunten in de vakkencombinatie 

Nederland, Engels, en wiskunde.   

Leerling stroomt af    

5 tekortpunten of meer*        Leerling stroomt af    

*    Alleen in bijzondere gevallen kan worden gedoubleerd of naar ander onderwijs worden geadviseerd.    

    

Extra vak in 4GL   

Een leerling uit 3GL die wil proberen om een TL diploma te halen, kan het extra vak in leerjaar 4 alleen kiezen als het 

gemiddelde rapportcijfer en het gemiddelde cijfer van de PTA toetsen van het betreffende vak een onafgeronde 6,0 of hoger 

is aan het einde van leerjaar 3.      

 

Cum laude overgangsbewijs  

Een leerling die een 8,0 gemiddeld of hoger staat op de eindlijst (gemiddelde van de afgeronde eindrapportcijfers) over alle 

vakken die worden beoordeeld met een cijfer en daarnaast geen eindcijfer heeft die lager is dan een 6 (of V) op de eindlijst 

komt in aanmerking voor een Cum Laude overgangsbewijs.   



   

Doorstroomrichtlijnen Groene Lyceum (1 t/m 3)    

(In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering beargumenteerd van deze richtlijnen afwijken).     

    

Bij doorstroom wordt gekeken naar de volgende punten:    

    

1. Leerwegprofielen (de docent kijk bij welk profiel de leerling het beste past)    

2. Competenties    

3. Ervaringen in de afgelopen 2 jaar (ziek, absent, eruit gestuurd, inzet in de les)    

4. Cijfers/ overgangsnormen (zie hier onder voor uitleg)    

   

Van leerjaar 1 naar 2 & leerjaar 2 naar 3    

Tekortpunt(en)    Aanvullend    Uitslagbepaling    

0, 1, 2 of 3 tekortpunten    Waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken combinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Leerling stroomt door    

2 of 3 tekortpunten    Waarvan meer dan 1 tekortpunt in de vakken combinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Bespreekgeval    

Uitkomst hiervan kan zijn:    

Leerling stroomt door of af    

4 tekortpunten    Waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken combinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Bespreekgeval    

Uitkomst hiervan kan zijn:    

Leerling stroomt door of af    

4 tekortpunten    Waarvan 2 of meer tekortpunten in de vakkencombinatie 

Nederlands, Engels en wiskunde.    

Leerling stroomt af    

5 tekortpunten of meer*        Leerling stroomt af    

    

*    Alleen in bijzondere gevallen kan worden gedoubleerd of naar ander onderwijs worden geadviseerd.    

    

Het beoordelingsmoment van leerjaar 2 naar 3 is van groot belang, omdat de leerling in leerjaar 3 start aan een tweejarig 

traject van examinering volgens een eigen PTA, waardoor verandering van opleiding gedurende leerjaar 3 en 4 in principe 

niet mogelijk is!    

  

Cum laude overgangsbewijs  

Een leerling die een 8,0 gemiddeld of hoger staat op de eindlijst (gemiddelde van de afgeronde eindrapportcijfers) over alle 

vakken die worden beoordeeld met een cijfer en daarnaast geen eindcijfer heeft die lager is dan een 6 (of V) op de eindlijst 

komt in aanmerking voor een Cum Laude overgangsbewijs.   

   

    

  



   

Doorstroomrichtlijnen Groene Lyceum (3 en 4) en voorwaarden klas 5 om op te kunnen gaan voor de eindproeve  

(In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering beargumenteerd van deze richtlijnen afwijken).     

    

Van leerjaar 3 naar 4    

Leerlingen kunnen doorstromen naar leerjaar 4 indien zij voor het afgeronde deel van het vmbo examen GL/TL dusdanige 

cijfers hebben gehaald dat ze een reële kans van slagen in leerjaar 4 hebben (richtlijn is hierbij de zak/slaagregeling GL). 

Leerlingen waarbij voorafgaand aan of na het centraal examen (CE) in klas 3 duidelijk is dat zij amper kans van slagen hebben 

kunnen worden teruggetrokken. In dat geval vindt overplaatsing naar het vmbo GL/TL plaats. De resultaten van het 

schoolexamen (SE) behaald in klas 3 hGL worden niet meegenomen naar klas 4GL.    

   

Van leerjaar 4 naar 5    

Leerlingen die hun vmbo GL/TL- diploma aan het eind van leerjaar vier hebben behaald kunnen doorstromen naar leerjaar 

vijf indien hij/zij:   

- niet meer dan 2 tekortpunten heeft over alle doorstroomrelevante vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, biologie,           

Duits, Nsk1, scheikunde en economie).    

- de afzonderlijke vakken/opdrachten (IOP) in het beroepsgerichte deel (mbo- vakken en projecten) in alle periodes 

met gemiddeld een voldoende heeft afgerond, dit houdt in dat de KL + IO + VL gemiddeld een 5.5 moet zijn.  

- de stage met een voldoende heeft afgerond.   

Alle overige leerlingen worden besproken. Zij worden toegelaten tot leerjaar vijf als het docententeam de kans groot acht 

dat de leerling kansrijk is om het leertraject van het Groene Lyceum in leerjaar 5 met een diploma af te ronden.    

Leerlingen die niet kunnen doorstromen naar leerjaar vijf van het Groene Lyceum, maar wel vmbo GL gediplomeerd zijn, 

kunnen uiteraard doorstromen naar het reguliere mbo. Zij kunnen het vierde leerjaar van het Groene Lyceum niet nogmaals, 

als een op het vmbo ingeschreven leerling, doorlopen.   

   

Voorwaarden om op te kunnen gaan voor de eindproeve in klas 5 

Studenten uit klas 5 kunnen opgaan voor hun eindproeve indien hij/zij:  

- alle MBO 4 - eisen ten aanzien van Burgerschap, Nederlands, Engels, rekenen en BPV met goed gevolg heeft           

afgerond (voor deze vakken moet je minimaal een 5,5 hebben gehaald / moet je een voldoende staan om op te 

gaan voor de proeve). 

- de gekozen keuzedelen met goed gevolg (minimaal een voldoende) heeft afgerond;  

- de afzonderlijke vakken/opdrachten (IOP) in het beroepsgerichte deel (mbo- vakken en projecten) in alle periodes 

met gemiddeld een voldoende heeft afgerond, dit houdt in dat de KL + IO + VL gemiddeld een 5.5 moeten zijn. Als 

de periodes onvoldoende of niet af zijn kan je geen proeve van bekwaamheid doen. 

  

De eindproeve is het laatste onderdeel van de opleiding dat een student in klas 5 moet afronden. Indien de eindproeve niet 

met een voldoende wordt afgerond, heeft de student aan het begin van het volgende schooljaar pas weer een 

herkansingsmogelijkheid.  

  

  


