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De doorstroming van B/K/T 1 naar 2  
 
De vakken in leerjaar 1 vmbo B/K/T 
 
Groep 1: De determinerende vakken: 

Nederlands, Engels, Duits, Mens en Maatschappij, Biologie/Verzorging en Wiskunde. 

 
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken: 

Godsdienst, Tekenen, Handvaardigheid, Muziek, Drama, Techniek en Bewegingsonderwijs, 

Mas, PSO 

 

Cijfers op TL- niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep 1 

 

 

Geen tekortpunten  

 

 

Gemiddeld 8 of 

hoger. 

 

 

 

Bevorderen  

TL/havo 2 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 

 

 

Cijfers op Basis/Kader niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep 1 

 

 

Maximaal 2 

tekortpunten 

 

Gemiddeld 6 of 

hoger. 

 

Bevorderen  

BKT- 2 

Groep 1 

 

 

 

 

3 of meer 

tekortpunten 

 

 

 

 

Bespreken: 

Doubleren of een 

gerichte doorstroom 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan. 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 

 

 Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering 

besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een 

onderwijsroute op een andere school zijn. 
 

Nb: Indien een leerling voor rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te 

worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden. 
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De doorstroming van B/K/T 2 naar 3  
 

De overgangsnormen bij rapport 4 en het definitieve advies bij het vierde rapport bepalen de 

bevordering naar klas 3. 

De leerlingen krijgen bij het tweede rapport in leerjaar 2 het prognose advies over de te volgen 

leerweg op het Oosterlicht College. 

In dit prognose advies staat welke afdeling van onze school voor de leerling het meest 

geschikt is om de schoolloopbaan te vervolgen. De individuele adviezen van elke vakdocent, 

die aan de leerling lesgeeft, zijn de basis voor het prognose advies. De vakdocent betrekt bij 

het opstellen van het voorlopig advies: wat kan de leerling en welke kennis, vaardigheden en 

studiehouding vraagt de vervolgafdeling.  

Alle gegevens komen samen bij de adviescommissie, die bestaat uit de mentor, de coördinator 

leerlingzaken en de afdelingsleider.. Deze commissie stelt bij het tweede rapport het voorlopig 

advies voor elke leerling op.  

De adviescommissie betrekt bij het opstellen van het voorlopig advies: 

 De adviezen van de vakdocenten 

 De uitkomst van de CITO volgsysteem toets 2  

 

Bij het derde rapport wordt het advies (P3) eventueel bijgesteld. 

Welk vervolgonderwijs de leerling in leerjaar 3 zal volgen wordt bepaald bij rapport 4 aan de 

hand van het behaalde puntenaantal en de overgangsnormen. 

Bij de doorstroming naar TL3 is er geen bespreekzone 

Als een leerling op K of B niveau in de bespreekzone zit, speelt het advies een belangrijke rol. 

 

 
De vakken in leerjaar 2 B/K/T  
 

Groep 1: De determinerende vakken: Nederlands, Engels, Duits, Mens en Maatschappij, 

Biologie/Verzorging, Natuur/Scheikunde en Wiskunde. 

 

Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken: Godsdienst, Tekenen, Drama, 

Handvaardigheid, Muziek, Techniek en Bewegingsonderwijs, Mas, 

 

Cijfers op TL- niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep 1 Geen tekortpunten Gemiddeld 6,0 of hoger. Bevorderen TL-3 

Groep 1 

 

Maximaal 1 tekortpunten  Gemiddeld 6,5 of hoger. Bevorderen TL-3 

 Er is voor deze leerlingen geen bespreekzone. 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan. 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 
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Cijfers op Basis/Kader niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep `1 Maximaal 2 tekortpunten Gemiddeld 6,5 

of hoger 

Bevorderen Kader-3 

Groep 1 

 

 

Maximaal 3 tekortpunten en 

slechts 2 tekortpunten in het 

gekozen 

examenvakkenpakket 

toegestaan 

 

Gemiddeld 6,4 

 

Bespreken Kader- 3 

of Basis - 3 

    

Groep 1 

 

 

 

Meer dan 3 tekortpunten  

 

Bespreken: 

Basis -3 of doubleren 

of gerichte 

doorstroming 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 

toegestaan. 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 

 

 Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering 

besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een 

onderwijsroute op een andere school zijn. 

 Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 2, kan hij/zij 

niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone. 

 Wanneer de leerling gedurende het schooljaar alleen op Basis niveau toetsen maakt, 

geldt de overgangsnorm op Basis niveau, zie bladzijde 30. 
 

 

Nb: Indien een leerling voor Rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te 

worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden. 
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Overgangsnormen LWOO 
 
Overgangsregeling van klas B1 met leerwegondersteuning naar klas 2 
Zie overgangsregeling klas 1 vmbo en de advisering van het kernteam (zie hieronder bij klas 2). 

 

Overgangsregeling van klas B2 met leerwegondersteuning naar klas 3 
In principe stromen alle leerlingen uit klas 2 met een LWOO-beschikking door naar het derde leerjaar. 

We gaan uit van een ononderbroken leerlijn voor deze leerlingen, die slechts bij uitzondering zal worden 

onderbroken. Er moet dan sprake zijn van (grote) hiaten in de basiskennis vereist voor het volgen van 

klas 3 basisberoepsgericht met leerwegondersteuning. 

 

In de bovenbouw Oosterlicht Nieuwegein zijn er LWOO klassen met basisniveau en algemene 

kaderklassen waarin ook LWOO leerlingen kunnen plaatsnemen.  

In de bovenbouw zijn er in Oosterlicht Vianen in principe geen LWOO-klassen meer. 

Op basis van de sectorkeuze wordt er zorgvuldig gekeken naar de meest geschikte klas. 

Leerlingen met een LWOO-beschikking worden goed gemonitord op hun onderwijsresultaten. 

Ze houden op basis van hun LWOO-beschikking recht extra ondersteuning. Deze zal waar nodig 

geboden worden. 

 

De mogelijkheden in klas 3 zijn de volgende: 

 Leerlingen met een LWOO beschikking kunnen in klas 3 kiezen voor Z&W, E&O of HBR op 

basis of kader niveau in Vianen. In Nieuwegein E&O, S&E op basis en kader niveau en M&I op 

kader niveau. 

 Theoretische leerweg in uitzonderlijke gevallen. Er moet dan in het 2e leerjaar voor de 

determinerende vakken een TL programma gevolgd zijn met toetsen op TL niveau.  

 

 

De rapportage c.q. advisering door het kernteam van de klas vindt als volgt plaats: 

1. de ouders ontvangen bij ieder rapport een cijferlijst en een woordrapportage om een indruk te 

krijgen van de prestaties van hun kind. 

2. bij het tweede rapport 2 zal een voorlopig advies uitgebracht worden op grond van de dan 

beschikbare gegevens. 

3. bij de derde rapportage wordt een vervolgadvies gegeven op basis van de inschatting van de 

basisvaardigheden, de voortgang bij taal en rekenen (= didactische leeftijdsequivalent = DLE), 

de resultaten van de vakken en de ontwikkeling van de leerlingen. 

4. bij het vierde cijferrapport wordt een bindend advies uitgebracht.  
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De doorstroming van vmbo 1 naar 2  
 
De vakken in leerjaar 1 vmbo B/K LWOO 
 
Groep 1: De determinerende vakken: 

Nederlands, Engels, Mens en Maatschappij, Biologie en Wiskunde. 

 
Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken: 

Godsdienst, Tekenen, Handvaardigheid, Muziek, Drama, Techniek en Bewegingsonderwijs. 

 

 

Cijfers op Basis niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep 1 

 

 

Maximaal 2 

tekortpunten 

 

 

 

Bevorderen  

LWOO vmbo- 2 

Groep 1 

 

 

 

 

3 of meer 

tekortpunten 

 

 

 

 

Bespreken: 

LWOO Vmbo-2 of  

doubleren of gerichte 

doorstroom 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan. 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 

 

- Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering 

besluiten op advies van het kernteam om de leerling een bepaalde onderwijsroute te 

laten volgen. Dit kan ook een onderwijsroute op een andere school zijn. 
 

 

Nb: Indien een leerling voor rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te 

worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden. 
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De doorstroming van vmbo 2 naar leerjaar 3  
 
De vakken in leerjaar 2 vmbo B/K/T LWOO  
Groep 1: De determinerende vakken: Nederlands, Engels, Mens en Maatschappij, Biologie, 

NaSk en Wiskunde. 

Groep 2: De determinatie ondersteunende vakken: Godsdienst, Tekenen, Drama, 

Handvaardigheid, Muziek, Techniek en Bewegingsonderwijs, Mas, PSO 

 

Cijfers op TL- niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep 1 Geen tekortpunten Gemiddeld 6,0 of hoger Bevorderen TL-3 

Groep 1 Maximaal 1 tekortpunt  Gemiddeld 6,5 of hoger Bevorderen TL-3 

 Er is voor deze leerlingen geen bespreekzone. 

 Bevordering naar Tl-3 kan alleen als de leerling gedurende het 2e leerjaar voor alle 

determinerende vakken een TL programma heeft gevolgd met toetsen op TL niveau. 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan. 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 

 

 

Cijfers op Kader niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep 1 Geen tekortpunten  Gemiddeld 6 of hoger. Bevorderen KBL-3 

Groep 1 1 tekortpunt Gemiddeld 6,5 of hoger Bevorderen KBL-3 

Groep 1 1 tekortpunt in toekomstig 

examenvakkenpakket 

              en/of 

1 of 2 tekortpunten in niet 

gekozen vakken  

 Bespreken KBL-3 of 

BBL-3 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan. 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 

 

Cijfers op Basis niveau  

Vakken Normen Punten  Doorstroom 

Groep 1 

 

 

Max 1 tekortpunt in 

toekomstig 

examenvakkenpakket 

 

 

Bevorderen  

BBL-3 

Groep 1 

 

 

 

Meer dan 1 tekortpunt in 

toekomstige 

examenvakkenpakket 

 

 

Bespreken: 

BBL-3 of doubleren of 

gerichte doorstroming 

 Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde is maximaal 1 x 5 toegestaan. 

Groep 2: als de leerling meer dan 1 tekortpunt heeft wordt deze besproken. 

 

- Een gerichte doorstroming betekent dat de docenten tijdens de rapportvergadering 

besluiten om de leerling een bepaalde onderwijsroute te laten volgen. Dit kan ook een 

onderwijsroute op een andere school zijn. 

- Wanneer de leerling niet voldoet aan de verplichte 15 klokuren MaS in klas 2, kan hij/zij 

niet bevorderd worden en valt automatisch in de bespreekzone 
 

Nb: Indien een leerling voor rekenen geen 5 of hoger staat op zijn eindlijst dan dient er besproken te 

worden hoe de getoonde achterstand aangepakt en weggewerkt gaat worden. 


