Doorstroom na het behalen van een diploma
Inleiding
Sinds augustus 2020 is de wet doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo en van havo naar atheneum
van toepassing. Deze wet is erop gericht om de doorstroom naar een hoger niveau eenvoudiger en
eenduidiger te maken.
Dat ziet er schematisch als volgt uit:

1
2

behalve voor zover scholen bevoegd zijn om algemeen geldende weigeringsgronden toe te passen (zoals weigering op
basis van plaatsgebrek of denominatie)
Met de doorstroomvoorwaarde wordt een 7e vak bedoeld.
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Voor het doorstromen op het Kamerlingh Onnes betekent dat het volgende:
Van vmbo-tl naar havo




7 eindexamenvakken  doorstroomrecht
- In de nieuwe wet staat dat leerlingen die hun vmbo-tl-diploma met 7 vakken hebben
behaald, voldoen aan de doorstroomvoorwaarde (een 7e vak) en dus drempelloos
mogen doorstromen naar de havo.
-

Dit geldt voor leerlingen uit 4 vmbo-tl die examen hebben gedaan in 7 vakken; de
cijfereis per school vervalt.
- Het 7e (extra) vak is een algemeen vormend vak (b.v. biologie, wiskunde*,
nask1, nask2, geschiedenis, Frans, Duits, aardrijkskunde, economie maar ook
een vak als LO2 dat in het vmbo-tl met een schoolexamen wordt afgesloten, is
toegestaan;
- Het extra vak kan niet een beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen
programmaonderdeel;
- Het 7e vak moet wel leiden tot één van de havo-profielen

*

Voor wiskunde B op de havo geldt een ervaringsgegeven dat alleen een hoog instapniveau wiskunde leidt
tot succes. Dat betekent dat er een gesprek plaatsvindt als je dit vak wilt kiezen. Uitgangspunten zijn een
ruim voldoende cijfer (gemiddelde SE-CE 7.0) en het doorlopen van een doorstroomprogramma.

6 eindexamenvakken  toelatingseisen
- We willen recht doen aan gemotiveerde vmbo-tl-leerlingen die een ‘late’ keus maken
voor de havo. In deze situatie geldt het doorstroomrecht niet en hebben we
toelatingseisen omdat we willen dat deze keuze realistisch en haalbaar is om de kans
op een succesvol vervolg van de schoolcarrière zo groot mogelijk te laten zijn.
-

*
*

De toelatingseisen zijn, naast een vmbo-tl-diploma, als volgt:
- Het gemiddelde van het CE is minimaal een 6,8
- Elk kernvak (en, ne en wi) moet minimaal een 5.5 (CE) zijn
- Er is sprake van een positief advies van de afleverende school
Er is een opstroomprogramma voor wiskunde waarvan een toets voldoende moet worden gemaakt voor
aanvang van het schooljaar.
Om het vak wiskunde B te kunnen kiezen, is het gemiddelde van je SE en CE voor wiskunde minimaal 7.0.

Doorstroom havo-atheneum


Diploma gehaald  doorstroomrecht
- In de nieuwe wet staat dat leerlingen die hun havo-examen hebben behaald, mogen
doorstromen naar het atheneum. Er geldt geen doorstroomvoorwaarde.
Het vakkenpakket van de havo moet wel leiden tot één van de profielen in het atheneum.
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Aanmelding
Inschrijven voor een opleiding na je diploma kan vanaf januari tot 1 april. Bij aanmeldingen die na 1
april gedaan worden, zullen we middels een maatwerktraject het plaatsingstraject doorlopen, mits
voldoende capaciteit is op de betreffende opleiding.
Plaatsing
Ons uitgangspunt is dat wij iedere leerling die zich bij ons inschrijft een plek willen bieden op het
Kamerlingh Onnes. Echter, de capaciteit voor doorstroom is niet onbeperkt. Plaatsing geschiedt
daarom op basis van het aantal beschikbare plekken. Indien er onvoldoende plek is om alle
aangemelde leerlingen te plaatsen, dan wordt als volgt gewerkt:
-

Eerst wordt gekeken of een leerlingen toelaatbaar is. Toelaatbaarheid is afhankelijk
van de hierboven beschreven eisen en het geldende ondersteuningsprofiel van de
school.
- Indien een leerling toelaatbaar is, wordt gekeken of de leerling ook plaatsbaar is. De
plaatsbaarheid wordt bepaald op basis van het aantal beschikbare plekken per
opleiding. Deze is onder andere afhankelijk van het aantal leerlingen van het reguliere
cohort dat doorstroomt, en om die reden pas definitief bekend aan het einde van het
schooljaar. De plaatsbaarheid wordt per groep (zie hieronder) bepaald, waarbij de
eerstgenoemde groep voor de volgende groep gaat en waarbij binnen elke groep de
datum van inschrijving de volgorde bepaalt:
 Groep 1: Een leerling die de vooropleiding op het Kamerlingh Onnes heeft
gevolgd;
 Groep 2: Een leerling die de vooropleiding op een andere VO-school binnen
Openbaar Onderwijs heeft gevolgd;
 Groep 3: Een leerling die de vooropleiding op een school heeft gevolgd op een
VO-school die niet aangesloten is bij Openbaar Onderwijs Groningen.
Opmerking: het uitgangspunt is dat alle leerlingen uit groep 1 tenminste geplaatst worden.
Het Kamerlingh Onnes maakt de beslissing over toelaatbaarheid en plaatsbaarheid bekend zodra hier
duidelijkheid over is, maar in ieder geval uiterlijk in de laatste week van het schooljaar.
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