
 

We onderscheiden drie situaties die aan het eind van leerjaar 3 voorkomen: 
* Doorstroom  

betekent dat een leerling in leerjaar 4 hetzelfde niveau zal volgen als in leerjaar 3. 
Bijv.: van 3 kbl  naar 4 kbl  

* Afstroom  

betekent dat een leerling in leerjaar 4 een lager niveau zal volgen dan in leerjaar 3. 

Bijv.: van 3 kbl  naar 4 bbl 

* Doubleren:  
betekent dat een leerling het 3e leerjaar opnieuw doet.  

 Dit kan zijn op hetzelfde niveau: bijv. van 3 kbl  naar 3 kbl 

 Dit kan ook zijn op een lager niveau: bijv. van 3 kbl  naar 3 bbl 
 

In het 3e leerjaar zijn er 3 niveaus waarop onderwijs wordt gevolgd: 
* 3 tl  : theoretische leerweg 
* 3 kbl : kaderberoepsgerichte leerweg 
* 3 bbl : basisberoepsgerichte leerweg 

De overgangsnormen verschillen per niveau. 

 



 

 

1. Doorstroom 
Doorstroom 3 tl naar 4 tl: 
Een leerling moet voldoen aan vijf normen: 
1. Het gemiddelde van de centraal examenvakken is minimaal een 5,5 op het eindrapport. 

 Het gaat dan om de 6 of 7 gekozen centraal examenvakken 

 Het vak rekenen telt mee voor het gemiddelde  
Bijv.:   Leerling 1: Ne: 6,0 En: 6,5 Du: 5,0 Wi: 7,3 Ec: 5,8 Gs: 6,1 Bi: 6,9 Rk: 6,0 
 Gemiddeld is dat een 6,2 (leerling stroomt door).   

Leerling 2: Ne: 5,6 En: 5,7 Du: 5,0 Wi: 5,7 Ec: 5,6 Gs: 5,0 Bi: 5,6 Rk: 5,0 
 Gemiddeld is dat een 5,4 (leerling stroomt niet door) 

2. Een leerling mag maximaal één tekortpunt hebben. Een tweede tekortpunt mag gecompenseerd worden 
met een examenvak waar de leerling een 7 of hoger voor staat.  

3. De vakken bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en CKV zijn minimaal met de beoordeling 
“voldoende” afgesloten. 

4. Het vak maatschappijleer is minimaal met het cijfer 6 afgesloten.  
5. Voor het vak Nederlands staat er minimaal het cijfer 5 op het eindrapport. 
 
Gekeken wordt naar het aantal tekorten. Een tekort is een 'gewogen onvoldoende', waarbij geldt: 

rapportcijfer 5 4 3* 

tekort(en) 1 2 3 

* Het bodemcijfer op het rapport is een 3,0. 

 
Doorstromen van 3 naar 4 bbl of van 3 naar 4 kbl: 
Een leerling moet voldoen aan vijf normen: 
1. Het gemiddelde van de centraal examenvakken is minimaal een 5,5 op het eindrapport. 

 Voor Dienstverlening & Producten : Ne, En, Wi, Ec, D&P, Rk 

 Voor Economie & Ondernemen  : Ne, En, Wi, Ec, E&O, Rk 

 Voor Zorg & Welzijn   : Ne, En, Bi, Ma2, Z&W, Rk 

 Het vak rekenen telt mee voor het gemiddelde 
Bijv.: Leerling 1: Ne: 6,0 En: 6,5 Wi: 7,1 Ec: 5,6 E&O: 6,0 Re: 6,0  

  Gemiddeld is dat een 6,2 (leerling stroomt door) 
  Leerling 2: Ne: 5,6 En: 5,3 Wi: 5,7 Ec: 5,2 E&O: 5,6 Re: 5,0  
  Gemiddeld is dat een 5,4 (leerling stroomt niet door) 

2. Een leerling mag maximaal één tekortpunt hebben. Een tweede tekortpunt mag gecompenseerd worden 
met een examenvak waar de leerling een 7 of hoger voor staat.  

NB. Het praktijkvak telt dubbel. Heeft een leerling voor het praktijkvak een vijf dan telt deze vijf voor 
twee tekorten. Het praktijkvak voor de opleiding Zorg & Welzijn is Z&W. Voor de opleiding Economie & 
Ondernemen is dat E&O. Voor de opleiding Dienstverlening & Producten is dat D&P. 

3. De vakken bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en CKV zijn minimaal met de beoordeling 
“voldoende” afgesloten. 

4. Het vak maatschappijleer is minimaal met het cijfer 6 afgesloten.  
5. Voor het vak Nederlands staat er minimaal het cijfer 5 op het eindrapport. 
 
Gekeken wordt naar het aantal tekorten. Een tekort is een 'gewogen onvoldoende', waarbij geldt: 

rapportcijfer 5 4 3* 
tekort(en)  Gewoon vak 1 2 3 

Praktijkvak 2 4 6 

* Het bodemcijfer op het rapport is een 3,0. 
 
Een leerling die niet voldoet aan de normen voor doorstroom wordt altijd besproken.  
De rapportvergadering beslist. 
 

2. Afstroom 
* Een leerling stroomt af indien hij/zij niet voldoet aan de overgangsnormen bij doorstroom.  
 

3. Doublure 
* Een leerling doubleert als hij/zij niet voldoet aan de overgangsnormen bij doorstroom. 


