Reden van de weg naar een doorstroomnorm
Vanaf 1 augustus 2017 is de vernieuwing van het VMBO1 ingevoerd binnen OGVO. De
landelijke vernieuwing betekent een verandering van inhoud en van naam van de huidige
beroepsgerichte afdelingen. Het nieuwe programma van een leerling bestaat uit twee
verplichte onderdelen (profielmodules) en minimaal twee keuzevakken2. De keuzevakken
kunnen gevolgd worden binnen het gekozen profiel en/of binnen een ander profiel. Een
leerling kan zich met behulp van deze vernieuwingen verbreden, verdiepen en oriënteren
Zo kan de leerling alvast proeven aan meerdere profielen als voorbereiding op zijn MBO
opleiding of kan hij zich verder verdiepen in zijn eigen passie en talent binnen zijn
(uitstroom)profiel.
Door de vernieuwingen is het ook mogelijk geworden om flexibel te examineren. Je mag als
school in leerjaar 3 al een CSPE3 afnemen.
De profielmodules moeten worden afgesloten met een CSPE. De keuzevakken worden
alleen met een schoolexamen afgesloten. Er is voor gekozen om de modules in leerjaar 3
aan te bieden. Hierdoor worden de keuzevakken in leerjaar 4 aangeboden. Examineren in
leerjaar 4 zou betekenen dat een leerling een jaar lang geen les krijgt in de module stof,
waardoor de kans bestaat dat er kennis en vaardigheden verloren gaan. In leerjaar 4 zou
hierdoor een aparte examentraining periode gepland moeten worden. Examineren in
leerjaar 3 betekent dat een leerling de helft van zijn beroepsgericht vak al kan afronden.
Door de vernieuwing wordt leerjaar 3 en 4 één examenperiode. Hierdoor is er geen sprake
meer van een bevordering, maar van een doorstroom naar leerjaar 4 indien de leerling
daartoe in staat wordt geacht. Een leerling die in leerjaar 3 begint, gaat meteen van start met
zijn examenprogramma. Gedurende zijn examenperiode (leerjaar 3 en 4) zijn er in verband
met de doorstroom wel momenten nodig om de vorderingen van de leerling te bespreken en
te evalueren. Gedurende leerjaar 3 en 4 moet constant het einddoel voor ogen gehouden
worden; het behalen van het diploma.
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Vernieuwingen VMBO: Landelijke vernieuwingen van de beroepsgerichte vakken.
Uit de vele landelijke keuzevakken is er een beperkt aantal te kiezen op College Den Hulster. De
keuzevakken zijn gegroepeerd in uitstroomprofielen die aansluiten op het MBO.
3
CSPE: Centraal Schriftelijk Praktijk Examen
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Doorstroomnormen 3 VMBO GT
Leerjaar 3 en 4 wordt gezien als één examenperiode.
Dat betekent dat een leerling van klas 3 doorstroomt naar klas 4, als;
1) Hij/zij voldoet aan het PTA4 van leerjaar 3
2) Hij/zij kan slagen aan de hand van de landelijke slaag- /zakregeling5
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken inzake doorstroom naar leerjaar 4.
De directie behoudt het recht om af te kunnen wijken van het hierboven genoemde.

Slaag-/zakregeling
Een kandidaat is geslaagd als:
1. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers
tenminste 5,5 is.
2. Hij de rekentoets heeft gemaakt
3. Hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald
4. Hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger
5. Hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
6. Hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
7. Hij voor LO16 en kunstvakken 1 'voldoende' of 'goed' heeft behaald
8. Het profielwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld

NB1: Het vak MA17 wordt afgesloten in leerjaar 3 en telt mee in de slaag-/zakregeling.
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PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
Slaag-/zakregeling: Landelijke regeling voor de gemengde en theoretische leerweg
6 
LO1: Lichamelijke Opvoeding
7 
MA1: Maatschappijleer 1
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