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Doorstroomregeling einde leerjaren 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 

 
Deze regeling is geldig met ingang van schooljaar 2017-2018. Hiermee komen 
alle voorgaande regelingen te vervallen. 
 

Op UniC gaan we ervan uit dat leerlingen en ouders op de hoogte zijn van de 
voortgang, de behaalde resultaten en de verbeterplannen die zijn afgesproken. 

De mentor heeft als taak om ouders en leerlingen over al deze zaken te 
informeren. Dat gebeurt onder andere tijdens de mentoravonden. Verder hebben 
de mentor en de leerling toegang tot It’s Learning waarin alle resultaten op 

detailniveau zijn vermeld. De ouders hebben toegang tot Magister. Daarin staan 
de mentorverslagen en worden de schoolexamenresultaten vermeld. Aan het 

einde van het schooljaar sluiten we de doorlopende rapportage af met een 
leerlingenbespreking. Tijdens dat overleg wordt besloten of een leerling al dan 
niet kan doorstromen naar het volgende jaar. 

 
Bij het nemen van het besluit over de doorstroming van 4 havo naar 5 havo, 4 

vwo naar 5 vwo of van 5 vwo naar 6 vwo wordt gekeken naar de slagingskans 
van een leerling. Hierbij hanteren wij de slaag/zakregeling die geldt bij het 
examen en vermeld staat in artikel 50 van het examenbesluit VO 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2017-08-01#HoofdstukV_Artikel50). 
Daarnaast wordt ook gekeken naar inzet en voortgang. 

 
1. Een leerling kan verder naar 5 havo, 5 vwo of 6 vwo als deze leerling 

volgens de criteria van de slaag/zakregeling zoals beschreven in artikel 50 

van het examenbesluit VO zou zijn geslaagd én er geen sprake is van een 
situatie zoals beschreven in artikel 3. 

 
2. Een leerling kan ook verder naar 5 havo, 5 vwo of 6 vwo als deze leerling 

op schema ligt binnen het examenprogramma zoals dat in het programma 

van toetsing en afsluiting staat en de leerling volgens de vergadering van 
lesgevende docenten een goede kans heeft om te slagen.  

 
3. Een leerling kan niet verder naar 5 havo, 5 vwo of 6 vwo als deze leerling 

volgens de criteria van de slaag/zakregeling zoals beschreven in artikel 50 
van het examenbesluit VO niet zou zijn geslaagd en/of bij bepaalde vakken 
een te grote achterstand heeft. De vergadering van lesgevende docenten 

bepaalt of daar sprake van is. Het resultaat van de rekentoets wordt bij 
deze overweging buiten beschouwing gelaten. 

Aanvullend geldt het volgende. Als twee van de drie docenten van de 
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde aangeven dat ze ertegen zijn 
dat een leerling doorstroomt en ze onderbouwen dat, dan kan de 

vergadering geen ander besluit nemen. Bij de onderbouwing betrekken de 
docenten de prestaties behaald bij hun vak, de getoonde inzet, de 

motivatie en de vaardigheden. 
 

4.  De leerling die blijft zitten in 4 havo, 4 vwo of 5 vwo valt onder het nieuwe 

PTA dat geldt voor het jaar waarin de leerling dan zit. Daardoor vervallen 
eerder behaalde cijfers. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als 

er sprake is van een vak of vakken waarvoor de leerling op schema ligt en 
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waarbij sprake is van een goede kans op slagen. 

 
In zo’n geval overlegt de leerling aan het begin van het nieuwe schooljaar 

met de vakdocent(en) van het betreffende vak of vakken over de 
mogelijkheid om die te volgen op 5 havo, 5 vwo of 6 vwo niveau. Als het 
rooster dit toelaat en de vakdocent van mening is dat het voor de leerling 

haalbaar is, dan kan in overleg met de teamleider besloten worden dat de 
leerling het vak/de vakken op 5 havo, 5 vwo of 6 vwo niveau gaat volgen.  

Voor dit vak of deze vakken valt de leerling onder het PTA van 5 havo, 5 
vwo of 6 vwo van dat schooljaar. De leerling doet in dit vak/deze vakken 
examen en spreidt zodoende het examen. Een leerling die van deze 

mogelijkheid gebruik maakt, valt onder de slaag/zakregeling van het 
schooljaar waarin deze leerling het laatste examenvak aflegt. 

 
 5. Als een leerling aan het einde van het schooljaar voor de 2e keer in 

hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau niet verder kan, dan moet deze 

leerling de afdeling verlaten. De docentenvergadering kan besluiten dat 
een vwo-leerling verder kan in de havo-afdeling.  

Daarbij gelden de afspraken zoals vermeld bij de punten 1 tot en met 3. 
Als de vergadering van mening is dat het doorstromen naar de havo-

afdeling geen zinvolle optie is, dan moet de leerling de school verlaten.  
 

     6. Als een leerling in twee opeenvolgende (bijvoorbeeld 3 havo/vwo  

         en 4 havo of 4 vwo en 5 vwo) aan het einde van het jaar niet verder kan,  
         dan moet deze leerling de school verlaten. In een uitzonderingssituatie kan 

         de rector na overleg met de teamleider besluiten op deze bepaling een 
         uitzondering te maken. De rector bepaalt of er sprake is van een 
         uitzonderingssituatie.  

 

 


