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Overgangsrichtlijnen C.T. Stork College  

Onderbouw klas 1  : bbl – b/k – k/t– tl  

Onderbouw klas 2:   bbl – kbl – tgl  

Bovenbouw :   bbl – kbl – tgl 

Schooljaar :   2019 / 2020  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Algemene regels  

• 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 schoolleiding. 

• Herziening van een besluit van de docentenvergadering kan worden aangevraagd 

door ouders/verzorgers. Zie daarvoor de revisieprocedure 

• Aantal rapporten per jaar:  

• Onderbouw:    

leerjaar 1: 3 x per jaar een rapport  

leerjaar 2: 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 (kolom P4 in SOM) voor de onderbouw bestaat uit het gemiddelde 

van rapport 1, 2 en 3 per vak. Voor de bovenbouw geldt de cijferopbouw zoals 

vermeld in het PTA.  

• Een cijfer lager 5,5 tot 4,5 = één tekort 

• Een cijfer lager dan 4,5 = twee tekorten 

• Een cijfer lager dan 3,5 = drie tekorten 

• Een cijfer lager dan 2,5 = vier tekorten  

• Een cijfer lager dan 1,5 = vijf tekorten 

• 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  

 

1bbl  les- en toetsniveau = bbl  

1bk  les- en toetsniveau = kbl 

1kt  les- en toetsniveau = tl 

1tl  les- en toetsniveau = tl+ 

 

Bevordering reguliere overgang 

1bbl  naar 2bbl 

 

Bevorderen  

Een leerling is bevorderd naar het tweede leerjaar als hij/zij 

 

• maximaal één tekort heeft 

 

Bespreken  

Een leerling is bespreekgeval als hij/zij niet aan bovengenoemde voorwaarde voldoet. 

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen, doubleren, gericht bevorderen naar 2pbb of 

verwijzing naar ander schooltype.   

 

Opstromen naar een hoger niveau 

Leerlingen kunnen opstromen als ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden:  

• geen tekorten bij de vakken NE, EN, WI 

• maximaal één tekort voor de overige vakken 

• het gemiddelde cijfer van alle vakken 7,5 of hoger is 

• en een positief advies van de docentenvergadering  

 

  

bookmark://_Toc25569673/#_Toc25569673
bookmark://_Toc25569674/#_Toc25569674
bookmark://_Toc25569675/#_Toc25569675
bookmark://_Toc25569676/#_Toc25569676
bookmark://_Toc25569677/#_Toc25569677
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Bevordering reguliere overgang 

1bk  naar 2kbl  

1kt  naar 2tgl 

1tl  naar 2tgl 

 

Bevorderen  

Een leerling is bevorderd naar het tweede leerjaar als hij/zij  

• maximaal één tekort heeft en voor de overige vakken minimaal een 6.0 of hoger  
 
Bespreken  

Een leerling is bespreekgeval als hij/zij niet aan bovengenoemde voorwaarde voldoet. 

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen, doubleren, gericht bevorderen naar één of 

meer lesniveaus lager of verwijzing naar ander schooltype.   

Opstromen naar een hoger niveau 

Leerlingen kunnen opstromen als ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden:  

• geen tekorten bij de vakken NE, EN, WI 

• maximaal één tekort voor de overige vakken 

• het gemiddelde cijfer van alle vakken 7,5 of hoger is 

• en een positief advies van de docentenvergadering  

 

N.B.  Voor een leerling die voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) op een 

hoger niveau getoetst is, gelden de hierboven genoemde overgangsrichtlijnen niet. De 

docentenvergadering beslist over de doorstroom.   
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Overgangsrichtlijnen leerjaar 2 naar leerjaar 3  

 

Bevordering reguliere overgang 

2bbl naar 3bbl 

2kbl naar 3kbl

 

Bevorderen  

Een leerling is bevorderd naar het derde leerjaar als hij/zij 

• Maximaal drie tekorten heeft waarvan niet meer dan één voor de vakken NE, EN, 

PV1 en PV2  

Bespreken  

Een leerling is bespreekgeval als hij/zij niet aan bovengenoemde voorwaarde voldoet. 

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen, doubleren, gericht bevorderen naar een lager 

lesniveau of verwijzing naar ander schooltype.  

Opstromen naar hoger niveau  

Leerlingen kunnen opstromen als ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden:  

• geen tekorten bij de vakken NE, EN, PV1 en PV2 

• bij opstromen van 2kbl naar 3tgl ook geen tekorten voor de andere 

avo-vakken die gekozen zijn voor het pakket  

• het gemiddelde cijfer van alle vakken 7,5 of hoger is 

• een positief advies van de docentenvergadering  

 

N.B.  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.  

 

Uitleg PV1 en PV2: zie pagina 6 

 

Bevordering reguliere overgang 

2tgl naar 3tgl

 

Bevorderen  

Een leerling is bevorderd naar het derde leerjaar als hij/zij 

• Maximaal drie tekorten heeft waarvan niet meer dan één voor de vakken NE, EN, 

PV1, PV2 en de andere avo-vakken die gekozen zijn voor het pakket 

Uitleg PV1 en PV2: zie pagina 6. 

Bespreken  

Een leerling is bespreekgeval als hij/zij niet aan bovengenoemde voorwaarde voldoet. 

Een bespreekgeval kan leiden tot bevorderen, doubleren, gericht bevorderen naar een lager 

lesniveau of verwijzing naar ander schooltype. 

Opstromen naar een hoger niveau 

Een leerling kan in uitzonderlijke gevallen bevorderd worden naar 3 havo. Dit kan alleen in 

overleg met de docentenvergadering en de ontvangende school. 



6 
 

 

 

Uitleg PV1 en PV2: 

 

 PV1 Onderbouwvak 

waar naar 

gekeken wordt 

PV2 Onderbouwvak 

waar naar 

gekeken wordt 

Zorg en 

Welzijn 

Biologie Biologie Wiskunde 

OF 

Maatschappijkunde 

Wiskunde 

OF 

Mens en 

maatschappij 

Bouwen, 

wonen en 

interieur /  

Produceren, 

installeren en 

energie 

Wiskunde Wiskunde Natuur- en 

scheikunde  

 

Natuur- en 

scheikunde 

EO Economie Economie Wiskunde 

OF 

Duits 

Wiskunde 

OF 

Duits 

 Mogelijke PV-

vakken 

Onderbouwvak 

waar naar 

gekeken wordt 

Overige mogelijke 

AVO-vakken 

Onderbouwvak 

waar naar 

gekeken wordt 

Tgl Wiskunde 

 

Economie 

 

Biologie 

 

Natuur- en 

scheikunde  

Wiskunde 

 

Economie 

 

Biologie 

 

Natuur- en 

scheikunde 

Duits 

 

Tekenen 

 

Muziek 

 

Lichamelijke 

Opvoeding 2 

Duits 

 

Tekenen 

 

Muziek 

 

LO 
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Tussentijds opstromen leerjaar 3  

Tussentijds opstromen van 3bbl naar 3kbl of van 3kbl naar 3tgl 

Leerlingen kunnen, na afloop van periode 1, opstromen naar een hoger niveau (bbl naar kbl, 

kbl naar tgl), als ze voldoen aan de  voorwaarden in Artikel 41 uit het Examenreglement – 

cohort 2019-2021 (zie hieronder). Dit wordt in de geplande rapportvergadering besproken.  

Artikel 41 uit het Examenreglement (cohort 2019-2021) van het C.T. Stork College. 

 

Artikel 41 Kandidaten die overstappen naar een ander niveau: van 3bbl naar 3kbl of 

van 3kbl naar 3tgl 

 

1. Kandidaten die in het derde leerjaar de basisberoepsgerichte leerweg of 

kaderberoepsgerichte leerweg volgen kan de mogelijkheid geboden worden bij de start 

van de tweede periode hun opleiding te vervolgen op respectievelijk de 

kaderberoepsgerichte leerweg of de theoretisch/gemengde leerweg. Kandidaten komen 

hiervoor in aanmerking als: 
a. Het gemiddelde cijfer van de vakken Nederlands, Engels, sector-avo-vak 1, sector-

avo-vak 2 en het beroepsgerichte profielvak samen 7,5 of hoger is, en er zijn geen 
onvoldoende punten bij deze vakken. Er wordt gerekend met de niet afgeronde 
rapportcijfers; 

b. én bij de vakken Nederlands, Engels, sector-avo-vak 1, sector-avo-vak 2 en het 
beroepsgerichte profielvak wordt minimaal 4 keer een KBL advies gegeven door de 
vakdocenten; 

c. én het gemiddelde cijfer van de overige vakken samen is 7,0 of hoger; 

  d. én de leerling hiervoor gemotiveerd is; 

  e. én de docentenvergadering een in meerderheid positief advies geeft. 

2. Het rapportcijfer van periode 1 van het derde leerjaar van de kandidaten bedoeld in 

lid 1 telt niet meer mee in het jaargemiddelde van het derde leerjaar, zoals genoemd in 

artikel 8. 

3. Het overstappen naar de theoretisch/gemengde vanaf de kaderberoepsgerichte 

leerweg is alleen mogelijk na de eerste periode in leerjaar 3. Een latere overstap is niet 

mogelijk. 

 

Procedure bij positief advies  

• De coördinator/teamleider 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/teamleider contact op 

met het LOB-centrum. 

• Het LOB-centrum zorgt voor een wijzigingsformulier en een vakkenpakket samen met 

leerling en ouders voorzien van een handtekening.  

• Het LOB-centrum zorgt ook voor een wijziging in SOM en geeft dit door aan de 

administratie 

• Ouders en leerling zorgen zelf voor het bestellen van de boeken en andere 

benodigdheden.  
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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 tellen het cijfer voor 

het gemiddelde van het beroepsgerichte profielvak en het gemiddelde van de 

beroepsgerichte keuzevakken beiden mee als één apart cijfer.  

Het vak CKV dient met een voldoende afgesloten te worden voor de zomervakantie. 

Het vak rekenen moet met minimaal een 3,5 (afgerond eindcijfer: 4) zijn afgesloten. 

  

Bij niveau tgl tellen het profielvak (D&P) en het beroepsgerichte keuzevak gemiddeld samen 

als 1 cijfer mee.  

 

Overgangsrichtlijnen leerjaar 3 naar leerjaar 4 

 

Bevorderen   

Een leerling is bevorderd als hij voldoet aan de examennormen (zie Examenreglement – 

cohort 2019-2021, Artikel 33).  

 

 

Bespreken 

Een leerling is bespreekgeval als hij niet rechtstreeks kan worden bevorderd. Een 

bespreekgeval kan leiden tot gericht bevorderen of doubleren.  

 

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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Procedure opstromen van 4bbl naar 4kbl  

Leerlingen kunnen na het behalen van het 4bbl diploma opstromen van 4bbl naar 4kbl, als ze 

voldoen aan de voorwaarden in Artikel 46 van het Examenreglement – cohort 2019-2021 (zie 

hieronder). Er wordt hier gerekend met de niet afgeronde examencijfers. Leerlingen die op 

willen stromen moeten dit uiterlijk in maart aangeven bij hun mentor.  

Artikel 46 uit het Examenreglement (cohort 2019-2021) van het C.T. Stork College. 

 

Artikel 46 Kandidaten die ‘stapelen’ 

 

1. Kandidaten die geslaagd zijn voor de basisberoepsgerichte leerweg kan de 

mogelijkheid worden geboden in het daarop volgende schooljaar het eindexamen voor de 

kaderberoepsgerichte leerweg af te leggen. Kandidaten komen hiervoor in aanmerking 

als: 
a. Het gemiddelde cijfer van de vakken Nederlands, Engels, sector-avo-vak 1, sector-

avo-vak 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 eindcijfers. 

b. én bij de vakken Nederlands, Engels, sector-avo-vak 1, sector-avo-vak 2 en het 
beroepsgerichte profielvak wordt minimaal 4 keer een KBL advies gegeven door de 
vakdocenten. 

c. én het gemiddelde cijfer van de overige vakken samen is 7,0 of hoger.  

  d. én de leerling hiervoor gemotiveerd is. 

  e. én de docentenvergadering een in meerderheid positief advies geeft. 

2. In overleg met de kandidaat worden uit de vier beroepsgerichte keuzevakken die 

op bbl-niveau zijn afgerond er twee gekozen die op kbl-niveau afgerond gaan 

worden. Hiertoe krijgt de kandidaat een aanvullende opdracht op kbl-niveau. Het 

cijfer voor deze opdracht wordt gemiddeld met het op bbl-niveau behaalde niet-

afgeronde eindcijfer om tot het eindcijfer voor het beroepsgerichte keuzevak op kbl-

niveau te komen. 

3. Van de overige vakken wordt het SE-cijfer gebaseerd op de toetsen van het vierde 

leerjaar, zoals genoemd in artikel 8. 
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Bijlage 

Lijst met afkortingen  

vmbo              Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs   

1bb                 Brugklas 1 basisberoepsgerichte leerweg / kaderberoepsgerichte leerweg  

1kt                  Brugklas 1 kaderberoepsgerichte leerweg / theoretische leerweg  

1tl                   Brugklas 1 theoretische leerweg 

2pbbl              Brugklas 2 praktijk / basisberoepsgerichte leerweg  

2bbl                Brugklas 2 basisberoepsgerichte leerweg 

2kbl                Brugklas 2 kaderberoepsgerichte leerweg    

2tgl                 Brugklas 2 theoretisch / gemengde leerweg 

3bbl                Leerjaar 3 basisberoepsgerichte leerweg  

3kbl                Leerjaar 3 kaderberoepsgerichte leerweg  

3tgl      Leerjaar 3 Theoretische / Gemengde leerweg  

Ne       Nederlands  

En       Engels  

Wi             Wiskunde 

PV1    Profielvak 1  

PV2     Profielvak 2  

AVO            Algemeen vormend onderwijs 

RV      Rekenvaardigheden  

RE      Rekenen  

SE      Schoolexamen  


