Doorstroom van Basisberoepsgerichte leerweg (BL) naar Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
Leerlingen met een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg kunnen alleen doorstromen naar de
kaderberoepsgerichte leerweg binnen dezelfde praktijkafdeling.
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Hieronder de procedure voor leerlingen met vijf examenvakken die na het behalen van hun BL
diploma willen doorstromen naar KL 4.
Voor de kerstvakantie stuurt de leerling een motivatiebrief naar de decaan VMBO en de betreffende
praktijkdocent. In de motivatiebrief geeft de leerling aan welke mogelijke vervolgopleiding hij/zij wilt
gaan doen na het diploma van KL. De leerling geeft ook aan welke opleiding wordt gevolgd mocht de
overstap naar KL niet mogelijk zijn. Ten slotte geeft de leerling aan waarom hij/zij geschikt is om door
te stromen naar KL 4.
De decaan VMBO verzamelt voor 1 februari de voorlopige adviezen (MBO of KL) van de vakdocenten.
Voor 1 maart wordt de leerling uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de decaan VMBO en de
betreffende praktijkdocent. In dat gesprek komen twee zaken aan de orde: de motivatiebrief en de
adviezen van de vakdocenten.
Na het toelatingsgesprek wordt door de decaan en de vakdocenten geïnventariseerd welke PTAwerken van de derde klas KL moeten worden ingehaald.
Uiterlijk 1 mei worden de definitieve adviezen door de vakdocenten doorgegeven. De meerderheid
van de vakdocenten dient positief te zijn over een doorstroming naar KL
Het gemiddelde schoolexamencijfer voor alle vakken in het vakkenpakket dient minimaal een 6,50 te
zijn.

Doorstroom van GL/TL met diploma naar havo 4
Optie A: Leerlingen met zeven examenvakken mogen na het behalen van hun GL of TL diploma
doorstromen naar havo 4. Zij krijgen een gesprek met de decaan VMBO en de decaan havo/vwo
waarin het vakkenpakket wordt bepaald.
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Optie B: Hieronder de procedure voor leerlingen met zes examenvakken die na het behalen van hun
GL of TL diploma willen doorstromen naar havo 4.
Voor de kerstvakantie stuurt de leerling een motivatiebrief naar de decaan VMBO en de decaan
havo/vwo. In de motivatiebrief geeft de leerling aan welke mogelijke vervolgopleiding hij/zij wilt
gaan doen na GL/TL en na de havo, ook geeft de leerling aan waarom hij/zij geschikt is om door te
stromen naar de havo.
De decaan VMBO verzamelt voor 1 februari de voorlopige adviezen (MBO of havo) van de
vakdocenten.
Voor 1 maart wordt de leerling uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met beide decanen. In dat
gesprek komen drie zaken aan de orde: de motivatiebrief, de adviezen van de vakdocenten en een
mogelijk te kiezen vakkenpakket.
Na het toelatingsgesprek volgt de leerling door de school voorgeschreven vakaansluitende modules.
De modules zijn afhankelijk van de vakken die de leerling in havo 4 gaat volgen.
Uiterlijk 1 mei worden de definitieve adviezen door de docenten doorgegeven. De meerderheid van
de vakdocenten dient positief te zijn over een doorstroming naar havo.
Het gemiddelde schoolexamencijfer voor alle vakken in het vakkenpakket dient minimaal een 6,50 te
zijn.

