Overgangs- en doorstroombeleid Adriaan Roland Holstschool
16 oktober 2018 - Ingaande schooljaar 2018 - 2019

Ten behoeve van de duidelijkheid wordt in dit document voor de tweede fase de reguliere
terminologie gebruikt. Dus 3 en 4 vmbo-t, 4 en 5 havo, 4, 5 en 6 vwo.
Inleiding
Op onze school staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van elke individuele leerling centraal.
De ontplooiing van zijn sociale vermogens is daarin even belangrijk als de ontwikkeling van
zijn intellect. In ons overgangs- en doorstroombeleid houden we hier zoveel mogelijk
rekening mee. We doen dit door 3 keer per jaar in iedere jaarlaag een adviesvergadering te
houden. In deze vergadering spreken alle docenten zich uit over iedere leerling. Er wordt
niet alleen gekeken naar cijfers maar ook naar persoonlijke ontwikkeling, motivatie en
leerhouding. We vragen ons steeds af: “Wat is op dit moment goed voor deze leerling?”
In klas 7 doubleert een leerling in principe niet. We kijken in de adviesvergadering of een
leerling op het juiste niveau zit. In uitzonderlijke gevallen is het eind 7e klas mogelijk, als dit
pedagogisch wenselijk is om tussentijds over te stappen naar een ander niveau, dat kan
zowel omhoog als omlaag.
Aan het einde van klas 8 krijgt de leerling een bindend advies voor klas 9. Als een leerling
aan het einde van klas 8 onder het vmbo-t niveau zit kan de school de leerling verplichten uit
te stromen naar een school die wat niveau betreft, passend is voor de leerling.
Vanaf klas 9 is het mogelijk dat een leerling doubleert als dit gezien de ontwikkeling van de
leerling verstandig is. Cijfers gaan dan steeds meer meewegen. De vraag of de leerling met
de betreffende cijfers en ontwikkeling een diploma kan halen wordt richting het examenjaar
steeds belangrijker. Er gelden daarom overgangscriteria vanaf het derde leerjaar vmbo-t en
het 4e leerjaar havo en vwo.
De adviesvergaderingen zijn in november, maart en juni en leiden tot een advies dat
schriftelijk wordt medegedeeld aan het kind en de ouders.
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Adviezen
Na de 1e en 2e adviesvergadering krijgt de leerling een schriftelijk advies, het gaat om een
voorlopig advies. Dit advies wordt meegegeven met het tussengetuigschrift.
Er zijn 4 mogelijkheden:
1. De leerling is op koers, er verandert niets.
2. De leerling moet op korte termijn overstappen naar een lager niveau. Ouders en
leerling worden uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. In dit gesprek worden
afspraken gemaakt om deze overstap op korte termijn te realiseren.
3. De leerling is niet op koers en moet, als de resultaten niet verbeteren na de volgende
adviesvergadering overstappen naar een lager niveau.
4. De leerling mag overstappen naar een hoger niveau. Ouders en leerling worden
uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. In dit gesprek worden afspraken
gemaakt om deze overstap te realiseren. Dit kan op korte termijn indien dit wenselijk
is voor de leerling en het te realiseren is door school. Ouders en leerling hebben
hierin een keuze. De leerling hoeft niet over te stappen en mag het niveau waar
hij/zij zit ook vervolgen.
Na de 3e adviesvergadering krijgt de leerling een schriftelijk advies, het gaat om een bindend
advies. Dit advies wordt meegegeven met het jaargetuigschrift.
Er zijn 4 mogelijkheden:
1. De leerling is op koers en gaat over naar het volgende leerjaar in hetzelfde niveau.
2. De leerling voldoet niet aan de overgangscriteria en doet het leerjaar over.
3. De leerling voldoet niet aan de overgangscriteria en moet overstappen naar een lager
niveau.
4. De leerling is op koers en mag overstappen naar een hoger niveau. Dit is alleen
mogelijk van 8 vmbo-T naar 9 havo en van 8 havo naar 9 vwo. In de hogere leerjaren,
de tweede fase, is dit niet mogelijk omdat het PTA (programma van toetsing en
afsluiting) dan in werking is getreden. Het is wel mogelijk om na het behalen van een
diploma door te stromen naar een hoger niveau (zie verderop in dit document).
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Overgangscriteria vmbo-t
De cijfers die gehanteerd worden voor de overgang zijn de eindcijfers per vak op één
decimaal, afgerond naar een geheel getal. Daarbij wordt 5,4 afgerond naar 5 en 5,5 naar 6.
De eindcijfers per vak zijn samengesteld uit alle cijfers die in de loop van het schooljaar zijn
behaald voor se-toetsen.
Overgang van 3 naar 4 vmbo-t
Een leerling mag door naar 4 vmbo-t als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
1. Voor alle vakken is het cijfer een 6 of hoger, of;
2. Voor één vak is het cijfer een 5 en voor de rest een 6 of hoger, of;
3. Voor één vak is het cijfer een 4, voor één vak een 7 en voor de rest een 6 of hoger, of;
4. Voor twee vakken is het cijfer een 5, voor één vak een 7 en voor de rest een 6 of
hoger.
Verder geldt dat de leerling
1. Voor het vak Nederlands een 5 of hoger heeft, en;
2. Alle handelingsdelen, praktische opdrachten en periodeschriften op tijd heeft
ingeleverd en met een voldoende heeft afgesloten.
In alle andere gevallen kan de leerling niet door naar het examenjaar vmbo-t.
Clausule
De teamleider kan besluiten om af te wijken van deze regeling als in de adviesvergadering
blijkt dat hier goede redenen voor zijn. De docenten adviseren hierin de teamleider.
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Overgangscriteria havo
Overgang van 3 naar 4 havo
(klas 9 -> 10 en klas 10 -> 11 in het huidige traject)
Voor de overgang van 3 naar 4 havo wordt gekeken naar de resultaten van alle vakken (het
jaargemiddelde van de vakken en de periodecijfers), waarbij extra gelet wordt op de voor
het profiel gekozen vakken. Daarnaast wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de
leerling.
Voor de keuze van het vakkenpakket geldt:
1. Als een leerling een vakkenpakket heeft gekozen dat naar inzicht van de docenten
niet past bij de leerling dan zal dit advies worden vermeld op het getuigschrift en zal
de mentor in gesprek gaan met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers.
2. Om het vak wiskunde B op te kunnen nemen in het vakkenpakket wordt een
gemiddeld cijfer van minimaal een 7,0 voor het vak wiskunde aan het einde van klas
9 geëist.

Overgang van 4 naar 5 havo
(= overgang naar het examenjaar)
De cijfers die gehanteerd worden voor de overgang zijn de eindcijfers per vak op één
decimaal, afgerond naar een geheel getal. Daarbij wordt 5,4 afgerond naar 5 en 5,5 naar 6.
De eindcijfers per vak zijn samengesteld uit alle cijfers die in de loop van het schooljaar zijn
behaald voor se-toetsen en praktische opdrachten.
Het gemiddeld cijfer van CKV en maatschappijleer telt als combinatiecijfer. Dit cijfer telt mee
als vak in deze overgangsregeling.
Een leerling mag door naar 5 havo als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
1. Voor alle vakken is het cijfer een 6 of hoger, of;
2. Voor één vak is het cijfer een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, of;
3. Voor één vak is het cijfer een 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger en het
gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger, of;
4. Voor twee vakken is het cijfer een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger en het
gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger, of;
5. Voor één vak is het cijfer een 4 en voor één vak een 5 en voor de overige vakken een
6 of hoger en het gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger.
Daarnaast geldt dat de leerling:
1. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 heeft en voor
de andere twee een 6 of hoger.
2. Alle handelingsdelen, praktische opdrachten en periodeschriften op tijd heeft
ingeleverd en met een voldoende heeft afgesloten.
Clausule
De teamleider kan besluiten om af te wijken van deze regeling als in de adviesvergadering
blijkt dat hier goede redenen voor zijn. De docenten adviseren hierin de teamleider.
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Overgangscriteria vwo
Overgang van 3 naar 4 vwo
Voor de overgang van 3 naar 4 vwo wordt gekeken naar de resultaten van alle vakken (het
jaargemiddelde van de vakken en de periodecijfers), waarbij extra gelet wordt op de voor
het profiel gekozen vakken. Daarnaast wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de
leerling.
Voor de keuze van het vakkenpakket geldt:
1. Als een leerling een vakkenpakket heeft gekozen dat naar inzicht van de docenten
niet past bij de leerling dan zal dit advies worden vermeld op het getuigschrift en zal
de mentor in gesprek gaan met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers.
2. Om het vak wiskunde B op te kunnen nemen in het vakkenpakket wordt een
gemiddeld cijfer van minimaal een 7,0 voor het vak wiskunde aan het einde van klas
9 geëist.
Overgang van 4 naar 5 vwo
De cijfers die gehanteerd worden voor de overgang zijn de eindcijfers per vak op één
decimaal, afgerond naar een geheel getal. Daarbij wordt 5,4 afgerond naar 5 en 5,5 naar 6.
De eindcijfers per vak zijn samengesteld uit alle cijfers die in de loop van het schooljaar zijn
behaald voor het vak (inclusief de se-toetsen en praktische opdrachten).
Een leerling mag door naar 5 vwo als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
1. Voor alle vakken is het cijfer een 6 of hoger, of;
2. Voor één vak is het cijfer een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, of;
3. Voor één vak is het cijfer een 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger en het
gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger, of;
4. Voor twee vakken is het cijfer een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger en het
gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger, of;
5. Voor één vak is het cijfer een 4 en voor één vak een 5 en voor de overige vakken een
6 of hoger en het gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger.
Daarnaast geldt dat de leerling:
1. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 heeft en voor
de andere twee een 6 of hoger.
2. Alle handelingsdelen, praktische opdrachten en periodeschriften op tijd heeft
ingeleverd en met een voldoende heeft afgesloten.
Clausule
De teamleider kan besluiten om af te wijken van deze regeling als in de adviesvergadering
blijkt dat hier goede redenen voor zijn. De docenten adviseren hierin de teamleider.
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Overgang van 5 naar 6 vwo
De cijfers die gehanteerd worden voor de overgang zijn de eindcijfers per vak op één
decimaal, afgerond naar een geheel getal. Daarbij wordt 5,4 afgerond naar 5 en 5,5 naar 6.
De eindcijfers per vak zijn samengesteld uit alle cijfers die in de loop van het schooljaar zijn
behaald voor se-toetsen en praktische opdrachten.
Het gemiddeld cijfer van CKV en maatschappijleer telt als combinatiecijfer. Dit cijfer telt mee
als vak in deze overgangsregeling.
Een leerling mag door naar 6 vwo als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
1. Voor alle vakken is het cijfer een 6 of hoger, of;
2. Voor één vak is het cijfer een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, of;
3. Voor één vak is het cijfer een 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger en het
gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger, of;
4. Voor twee vakken is het cijfer een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger en het
gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger, of;
5. Voor één vak is het cijfer een 4 en voor één vak een 5 en voor de overige vakken een
6 of hoger en het gemiddelde van de cijfers is een 6,0 of hoger.
Daarnaast geldt dat de leerling:
1. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 heeft en voor
de andere twee een 6 of hoger.
2. Alle handelingsdelen, praktische opdrachten en periodeschriften op tijd heeft
ingeleverd en met een voldoende heeft afgesloten.
Een leerling mag maar 1 keer doubleren in 5 vwo. Indien de leerling het jaar hierna wederom
niet voldoet aan de overgangscriteria moet hij/zij overstappen naar 5 havo of uitstromen
naar een mbo-opleiding.
Clausule
De teamleider kan besluiten om af te wijken van deze regeling als in de adviesvergadering
blijkt dat hier goede redenen voor zijn. De docenten adviseren hierin de teamleider.
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Het examenjaar
In het examenjaar vmbo-t, havo en vwo worden tot en met april se-toetsen afgenomen,
opdrachten en handelingsdelen gemaakt en mondelinge SE’s afgenomen. Dit alles volgens
het programma van toetsing en afsluiting (PTA).
In december en maart zijn er adviesvergaderingen waarin wordt gekeken of de leerling op
koers is om het diploma te behalen en wat de leerling volgens de docenten nog moet doen
of nog nodig heeft om het diploma te behalen.
De school kan in deze fase een leerling de toegang tot het examen ontzeggen indien er
sprake is van onregelmatigheden (zie hiervoor het examenreglement).
Na de uitslag van het examen zijn er de volgende mogelijkheden:
Geslaagd
1. De leerling is geslaagd, ontvangt het diploma en kan doorstromen naar een
vervolgopleiding.
a. Vmbo-t stroomt door naar maximaal mbo niveau 4.
b. Havo stroomt door naar maximaal hbo.
c. Vwo stroomt door naar maximaal universiteit.
2. De leerling is geslaagd en kan bij ons op school doorstromen naar een hoger niveau
als hij/zij voldoet aan de hiervoor gestelde criteria.
Gezakt
De leerling is gezakt, er zijn de volgende mogelijkheden:
a. De leerling doet het examenjaar over op de ARH. In dit geval vervallen alle
cijfers die in het afgelopen jaar behaald zijn. De leerling maakt in het nieuwe
schooljaar alle schoolexamens opnieuw.
b. De leerling wordt gedetacheerd naar het VAVO. Er wordt een
detacheringsovereenkomst opgesteld tussen de ARH en het VAVO waarin
staat voor welke vakken de leerling certificaten moet halen om een diploma
te behalen.
Om gedetacheerd te worden moet de leerling een verzoek indienen bij de
teamleider. Deze bespreekt het verzoek in het team. De school besluit of een
leerling in aanmerking komt voor detachering. Dit besluit is bindend.
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Doorstromen van vmbo-t naar havo
Om door te kunnen stromen van 4 vmbo-t naar 4 havo dient de leerling een verzoek in bij de
teamleider voor de uitslag van het centraal examen. Het verzoek wordt besproken in de
examenvergadering die op de dag van de uitslag plaats vindt.
Er gelden de volgende criteria:
1. Het gemiddelde eindcijfer van de, in de havo te kiezen vakken, tenminste 6,7 is;
waarbij voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde geldt dat het eindcijfer
niet lager is dan 6,5.
2. De leerling heeft een extra vak gevolgd op vmbo-t niveau.
3. Met de vakken die de leerling heeft gevolgd op vmbo-t niveau kan een havo-profiel
samengesteld worden.
4. De docenten hebben in de 2e en 3e adviesvergadering positief geadviseerd. In deze
vergaderingen wordt naast de cijfers ook naar motivatie en leerhouding gekeken.
De leerling moet in de periode tussen het centraal examen en de zomervakantie
beschikbaar zijn voor school om zo nodig lessen te kunnen volgen.
Als een leerling volgens deze route naar het havo-diploma gaat is doubleren in 4 havo niet
mogelijk. De leerling moet in 4 havo voldoen aan de criteria om door te stromen naar 5 havo,
anders volgt een bindend advies om alsnog uit te stromen naar het mbo.

Doorstromen van havo naar vwo
Om door te kunnen stromen van 5 havo naar vwo dient de leerling een verzoek in bij de
teamleider voor de uitslag van het centraal examen. Het verzoek wordt besproken in de
examenvergadering die op de dag van de uitslag plaats vindt.
In het besluit dat het team hierin neemt worden de volgende afwegingen gemaakt:
 Is duidelijk voor ons dat de leerling gemotiveerd is om het vwo succesvol af te
sluiten.
 Is duidelijk voor ons dat de leerling de capaciteiten heeft om het vwo succesvol af te
sluiten.
 Heeft de leerling de afgelopen jaren een werkhouding laten zien waaruit voorgaande
blijkt.
 Heeft de leerling een extra vak gevolgd op havo niveau.
Er gelden de volgende criteria:
1. De leerling heeft voor alle examenvakken na het centraal examen minimaal een 7. Dit
cijfer is een gemiddelde van het se-cijfer en het ce-cijfer.
2. De leerling heeft een extra vak gevolgd op havo niveau. Ook voor dit vak geldt dat de
leerling gemiddeld een 7 moet staan.
3. Met de vakken die de leerling heeft gevolgd op havo niveau kan een vwo-profiel
samengesteld worden.
4. De docenten hebben in de examenvergadering positief geadviseerd.
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Vrijstellingen
Een leerling die doorstroomt van havo naar vwo krijgt vrijstelling voor de vakken CKV en
maatschappijleer (conform de wettelijke eisen). Voor het eindwerkstuk (= profielwerkstuk)
wordt dit per leerling bekeken. Als het eindwerkstuk niet op vwo-niveau is kan besloten
worden dat de leerling hiervoor geen vrijstelling krijgt.
Als een leerling volgens deze route naar het vwo-diploma gaat is doubleren in 5 vwo niet
mogelijk. De leerling moet in 5 vwo voldoen aan de criteria om door te stromen naar 6 vwo.
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