
Doorstroomnormen 3TH – 4TH 
 
Vanaf schooljaar 2017 / 2018 bestaat de examenperiode uit leerjaar 3 en 4 
(cohort). 
We noemen de nieuwe normen ‘doorstroomnormen’ omdat we niet meer spreken 
van een bevordering, maar van een doorstroom naar leerjaar 4.  
 
De examenperiode zal er vanaf 1 augustus 2017 als volgt uitzien. Leerjaar 3 en 4 
vormen samen 6 periodes: 4 in leerjaar 3 en 2 in leerjaar 4. Gezien deze wijziging 
spreken we van “doorstromen van periode 4 naar periode 5” in plaats van 
“bevorderen naar leerjaar 4”. 
 

 
Voor leerjaar 3 geldt dat na iedere periode wordt bekeken of de leerling voldoet aan 
de doorstroomnormen. Daar waar dat niet het geval is, geeft de vergadering aan 
waar de knelpunten zitten en welke acties kunnen leiden tot een positief resultaat. 
De mentor bespreekt de uitkomst van de vergadering met de leerling en de ouders. 
Na periode 3 wordt gekeken naar de voorlopige prognose (oranje) voor doorstromen 
naar periode 5. Aan het einde van periode 4 wordt gekeken naar de definitieve 
doorstroom (rood) naar periode 5.  
 
Doorstroomnormen 
De leerling kan doorstromen naar periode 5 als: 

1. Hij/zij voldoet aan het PTA1 van leerjaar 3 
1. Hij/zij voldoet aan de eisen van de landelijke slaag/zak regeling2 

 
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken inzake doorstroom naar periode 
5. De uitkomst van de bespreking kent drie opties: 
 

1. Doorstromen naar periode 5. 
2. De examenperiode opnieuw starten in periode 1 (leerjaar 3) 

 
 
 
 
 
 
 
1 PTA: Programma voor Toetsing en Afsluiting 
2 Slaag/zak regeling: Landelijke slaag/zak regeling voor de gemengde leerweg 
 

Leerjaar 3  Leerjaar 4 

periode 1 
 

periode 2 periode 3  periode 4   periode 5 periode 6 



Slaag/zak regeling VMBO gemengde leerweg 
 
 

1. Het gemiddelde van alle vakken niet afgerond een 5,5 of hoger is 
2. Het gemiddelde van het vak Nederlands is minimaal het cijfer 5 
3. Een leerling heeft maximaal één cijfer 5, waarbij de rest van de vakken een 6 

of hoger is of, 
4. Een leerling heeft één 4 en de rest van de vakken is hoger dan 6, waarvan 

tenminste één 7 of hoger of, 
5. Een leerling heeft twee 5 en de rest van de vakken is 6 of hoger, waarvan 

tenminste één 7 of hoger. 
6. Hij voor geen enkel vak lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald 
7. LO13 en CKV4 moeten zijn afgesloten met een Voldoende of Goed 

 
 
NB1: Het vak MA15 wordt afgesloten in leerjaar 3 en telt mee in de slaag/zak regeling 
NB2: Punt 3 t/m 5 geldt voor alle vakken, exclusief LO1, en CKV. 
 
 
 
 

3 Lichamelijke opvoeding 1 
4 Culturele kunstvorming 
5 Maatschappijleer 1 


