
Doorstroomnormen onderbouw 2021-2022 
 
De onderbouw gepersonaliseerd leren VMBO beslaat 2 jaar. De resultaten van een leerling zijn 
zichtbaar in de Learning Portal of in SOMtoday. Aan het eind van leerjaar 1 wordt aan de hand van 
de resultaten een vervolgadvies gegeven en aan het eind van leerjaar 2 wordt het niveau van 
toelating tot de bovenbouw bepaald. 
 
De onderbouw gepersonaliseerd leren HAVO/VWO beslaat 3 jaar. De resultaten van een leerling 
zijn zichtbaar in de Learning Portal of in SOMtoday. Aan het eind van leerjaar 1 en 2 wordt aan de 
hand van de resultaten een vervolgadvies gegeven en aan het eind van leerjaar 3 wordt het niveau 
van toelating tot de bovenbouw bepaald. 
 
Aan het niveau van de lesstof is een kleur gekoppeld: 
 
Oranje Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg  
Rood Vmbo-kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg 
Wit Havo 
Blauw Vwo 

 
1. Bevorderingsnormen onderbouw 
 
In de onderbouw krijgen de leerlingen voor alle vakken een beoordeling. 
De vakken waarop de doorstroomnormen betrekking hebben, zijn: 
 
Kernvakken Algemene vorming (telt 

samen als 1 kernvak) 
Specialisaties (keuzevak) 

Nederlands Handvaardigheid/tekenen MC&C 
Engels Dramatische expressie Theater 
Wiskunde Levensbeschouwelijke 

vorming 
Sport 

Geschiedenis Bewegingsonderwijs  
Aardrijkskunde Techniek  
Mens en maatschappij Muziek  
Nask Latijn  
Biologie   
Rekenen   
Duits   
Frans   
Economie   
Technasium   

Niet alle vakken worden de hele onderbouwperiode op alle niveaus aangeboden. 
 
Je wordt bevorderd naar de bovenbouw als: 

• Alle kernvakken behaald zijn. 
• De specialisatie behaald is. 

Als de resultaten niet voldoen aan het bovenstaande, bepaalt de vergadering. 
 
2. Overstap naar een hoger niveau voor een of meer vakken 
 
Voor alle leerlingen bestaat de mogelijkheid gedurende het jaar een of meerdere vakken op een 
hoger niveau te gaan volgen. Het besluit over opstromen voor een vak wordt in overleg met de 
leerling, ouders, coach en vakdocent genomen. 
 
3. Overstap naar een hoger niveau voor alle vakken 



 
Leerlingen kunnen op een hoger uitstroomniveau geplaatst worden voor alle vakken als het advies 
van de docenten ‘Geschikt’ is. Deze plaatsing heeft invloed op het niveau van 
examinering/uitstroom. Wanneer het advies ‘twijfelachtig’ is dan beslist de docentenvergadering. 
 
 
 
 
Geschikt Twijfelachtig Ongeschikt 
75% of meer van de 
vakdocenten geeft een positief 
advies (Nederlands, Engels en 
Wiskunde moeten deel 
uitmaken van de vakken met 
een positief advies) 

50% of meer, maar minder 
dan 75% van de vakdocenten 
geeft een positief advies 
(Nederlands, Engels en 
Wiskunde moeten deel 
uitmaken van de vakken met 
een positief advies van de 
vakdocent) 

Minder dan 50% van de 
vakdocenten geeft een positief 
advies 

 
Bij het uitbrengen van het advies wordt gekeken naar de prestaties op het moment van bespreking.  
 
4. Overstap naar een lager niveau voor alle vakken 
 
Het besluit over afstromen wordt gedurende het jaar in overleg met de leerling, ouders, coach en 
vakdocent genomen. Wanneer het vakadvies aan het eind van de onderbouw ‘twijfelachtig’ of 
‘ongeschikt’ is, dan beslist de docentenvergadering. Deze beslissing is bindend en wordt tijdens de 
leerlingbespreking genomen. Deze beslissing heeft invloed op het niveau van 
examinering/uitstroom.  
 
 
De docentenvergadering kan afwijken van de bevorderingsnormen in bijzondere gevallen.  
 
 


