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Algemeen 
 

▪ Leerlingen kunnen maximaal 1x doubleren in hetzelfde leerjaar. Leerlingen die voor de 2e keer 
doubleren in hetzelfde leerjaar stappen over op een andere passende vorm van onderwijs. 

▪ De resultaten van de citotoetsen worden meegewogen bij de overgang en bij de plaatsing. 
 
 
 
 

 
Afkortingen 
 
AVO  - Algemeen Vormend Onderwijs 
bbl - basisberoepsgerichte leerweg  
bbl-lwt - basisberoepsgerichte leerweg – leerwerktraject 
BWI - Bouwen, Wonen en Interieur 
ckv  - culturele en kunstzinnige vorming 
kbl  - kaderberoepsgerichte leerweg 
lo  - lichamelijke opvoeding 
lwoo  - leerwegondersteunend onderwijs *) 
LWT  - Leer Werk Traject 
m&m   - mens en maatschappij 
m&n  - mens en natuur 
m,k&c  - mens, kunst en cultuur 
mavo  - middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (vmbo-t) 
PIE  - Produceren, Installeren en Energie 
rvc  - regionale verwijzingscommissie 
vmbo   - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
 
 
*) Lwoo wordt in alle leerjaren en opleidingen aangeboden aan leerlingen die daarvoor in aanmerking 
komen. 
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Plaatsingsregeling cursusjaar 2021-2022 
 

 
 
Een leerling wordt geplaatst in leerjaar 2 als aan de volgende criteria wordt voldaan: 
   

1. Het aantal tekorten op bbl-niveau mag ten hoogste 1,5 bedragen; 
2. Het aantal vakken met een eindcijfer 5,5 of lager op bbl-niveau mag niet meer dan twee 

bedragen; 

  
In de docentenvergadering worden de resultaten van alle leerlingen besproken en wordt een beslissing 
genomen.  
 
Leerjaar 1 en 2 (onderbouw) is een ongedeelde onderbouw. De determinatie (niveaubepaling) voor 
plaatsing in leerjaar 3 (bovenbouw) vindt in leerjaar 2 plaats. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan 
afgeweken worden. 
 
 
NB:  Een leerling wordt tot de afdeling lwoo slechts dan toegelaten, wanneer uit diverse testen is 

gebleken dat deze leerweg voor de leerling geschikt is en/of daartoe ook een positief advies 
door de rvc is gegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plaatsing in leerjaar 2  
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Uitgangspunten bij de plaatsing: 
 

• Het advies met betrekking tot de plaatsing in een leerweg wordt gegeven door de mentor en 
de teamleider onderbouw/lwoo, mede aan de hand van afgenomen toetsen incl. 
citorapportage, m.n. de referentieniveaus Nederlands, rekenen en Engels. 

• De beslissing met betrekking tot de plaatsing wordt genomen tijdens de docentenvergadering 
en is bindend. Op basis van dit bindend advies start de leerling in leerjaar 3 in de 
geadviseerde leerweg.  

• Leerlingen uit leerjaar 2 (incl. lwoo) basis/kader en mavo kunnen geplaatst worden in de 
volgende leerwegen:  

➢ basisberoepsgerichte leerweg, met als optie het Leer Werk Traject (LWT) 
➢ kaderberoepsgerichte leerweg 
➢ mavo (theoretische leerweg). 

• De plaatsingsvergadering is in maart. 

• De plaatsing wordt definitief als het derde rapport aan de criteria voldoet. 

• Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u een aanvraag tot revisie indienen. 
Meestal zal het in een dergelijk geval gaan om feiten die niet bij de docenten bekend waren 
op het moment dat de beslissing werd genomen (zie de voorwaarden op blz. 9 ‘Aanvraag tot 
revisie’). 

 
 
 

Plaatsing in leerjaar 3,  bbl, kbl, mavo (vmbo-t) 
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Plaatsingscriteria basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en gedeeltelijk leerjaar 4 

 
Voor alle profielen geldt: cijfers zijn op bbl-niveau. 
 
Per profiel: 
Economie    Cijfer Nederlands, Engels en mens&maatschappij maximaal 1x 5 
     Cijfer mens&natuur, wiskunde    minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F 
 
Bouwen, Wonen,   Cijfer Nederlands, Engels en mens&natuur  maximaal 1x 5 
Interieur (BWI)    Cijfer mens&maatschappij, wiskunde   minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F 
 
Produceren, Installeren,  Cijfer Nederlands, Engels en mens&natuur  maximaal 1x 5 
Energie (PIE)    Cijfer mens&maatschappij, wiskunde   minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F 
 
Zorg & Welzijn    Cijfer Nederlands, Engels en mens&natuur  maximaal 1x 5 
     Cijfer mens&maatschappij, wiskunde   minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F  
 
m,k&c en lo moeten voldoende zijn afgesloten. 
 
Daarnaast moet het keuzevak bij het gekozen profiel met minimaal een 5,5 zijn afgesloten. 
 
 
In klas 3 bbl worden aangeboden: 

 
 

*) Voor de basisberoepsgerichte leerweg is kiezen voor een keuzevak bij het profiel alleen mogelijk bij 
voldoende belangstelling en indien dit roostertechnisch mogelijk is. 

 
 
 
 

Profielvakken Verplichte vakken bij het profiel Keuzevak bij het profiel *) 

Economie en 
Ondernemen 

Nederlands 
Engels 
economie 
rekenen 
maatschappijleer-1 
keuzevak (zie kolom ‘keuzevak bij het profiel’) 

wiskunde 
Duits 
 

Bouwen, Wonen en 
Interieur (BWI) 

Nederlands 
Engels 
rekenen 
wiskunde  
maatschappijleer-1 
natuurkunde (nask-1) 

 

Produceren, 
Installeren en 
Energie (PIE) 

Nederlands 
Engels 
rekenen 
wiskunde  
maatschappijleer-1 
natuurkunde (nask-1) 

 

Zorg & Welzijn Nederlands 
Engels 
rekenen 
biologie 
maatschappijleer-1 
keuzevak (zie kolom ‘keuzevak bij het profiel’) 

wiskunde 
maatschappijkunde 
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Plaatsingscriteria basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en gedeeltelijk leerjaar 4 LWT 

 
 

 
Voorwaarden voor toelating tot het volgen van het Leer Werk Traject (LWT): 

• Het advies met betrekking tot de plaatsing in het LWT programma wordt gegeven door de 
mentor en de teamleider bovenbouw van de unit, mede aan de hand van afgenomen toetsen 
in leerjaar 3 of 4. 

• De beslissing met betrekking tot de plaatsing in het LWT programma wordt genomen tijdens 
een docentenvergadering en is bindend. Op basis van dit bindend advies start de leerling in 
leerjaar 3 of 4 met het programma.  

• Een leerling moet significant uitval vertonen in minimaal één of meerdere AVO vakken en is 
niet in staat om voor dit/deze vak(ken) een cijfer hoger dan een 5 te behalen. 

• Een leerling kan niet worden toegelaten tot het LWT programma vanwege een onvoldoende 
leerhouding of vanwege afwijkend gedrag. 

• Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u een aanvraag tot revisie indienen. 
Meestal zal het in een dergelijk geval gaan om feiten die niet bij de docenten bekend waren 
op het moment dat de beslissing werd genomen (zie de voorwaarden op blz. 9 ‘Aanvraag tot 
revisie’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel Verplichte vakken 

Economie en 
Ondernemen 

Nederlands 
Beroepsvak Economie & Ondernemen 

Bouwen, Wonen en 
Interieur (BWI) 

Nederlands 
Beroepsvak Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

Produceren, 
Installeren en 
Energie (PIE) 

Nederlands 
Beroepsvak Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

Zorg & Welzijn Nederlands 
Beroepsvak Zorg & Welzijn 
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Plaatsingscriteria kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 

 
Voor alle profielen geldt: cijfers zijn op kbl-niveau. 
 
Per profiel: 
Economie    Cijfer Nederlands, Engels en mens&maatschappij maximaal 1x 5 
     Cijfer mens&natuur, wiskunde    minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F 
 
Bouwen, Wonen,   Cijfer Nederlands, Engels en mens&natuur  maximaal 1x 5 
Interieur (BWI)    Cijfer mens&maatschappij, wiskunde   minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F 
 
Produceren, Installeren   Cijfer Nederlands, Engels en mens&natuur  maximaal 1x 5 
Energie (PIE)    Cijfer mens&maatschappij, wiskunde   minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F 
 
Zorg & Welzijn  : Cijfer Nederlands, Engels en mens&natuur  maximaal 1x 5 
     Cijfer mens&maatschappij, wiskunde   minimaal 5 
     Cijfer rekenvaardigheid  minimaal 5 + referentieniveau 1F 
 
m,k&c en lo moeten voldoende zijn afgesloten. 
 
Daarnaast moet het keuzevak bij het profiel met minimaal een 5,5 zijn afgesloten. 
 
In klas 3 kbl worden aangeboden: 

 
*) Voor de basisberoepsgerichte leerweg is kiezen voor een keuzevak bij het profiel alleen mogelijk bij 

voldoende belangstelling en indien dit roostertechnisch mogelijk is. 
 

Profielvakken Verplichte vakken bij het profiel Keuzevak bij het profiel *) 

Economie en 
Ondernemen 

Nederlands 
Engels 
economie 
rekenen 
maatschappijleer-1 
keuzevak (zie kolom ‘keuzevak bij het profiel’) 

wiskunde 
Duits 
 

Bouwen, Wonen en 
Interieur (BWI) 

Nederlands 
Engels 
rekenen 
wiskunde  
maatschappijleer-1 
natuurkunde (nask-1) 

 

Produceren, 
Installeren en 
Energie (PIE) 

Nederlands 
Engels 
rekenen 
wiskunde  
maatschappijleer-1 
natuurkunde (nask-1) 

 

Zorg & Welzijn Nederlands 
Engels 
rekenen 
biologie 
maatschappijleer-1 
keuzevak (zie kolom ‘keuzevak bij het profiel’) 

wiskunde 
maatschappijkunde 
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Plaatsingscriteria mavo 3 (vmbo-t; theoretische leerweg) 

 
 
Mavo (theoretische leerweg) pakket A en B 
 
Voor kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2 geldt: 
Totaal aantal punten voor wiskunde, m&n, m&m, Nederlands, Engels  minimaal         37,5  
Cijfer voor wiskunde        minimaal 7,5  
Keuzemodule Duits, m,k&c en lo moeten voldoende zijn afgesloten. 
Alle toetsen moeten op K/T-niveau zijn afgenomen. 
 
Voor mavo (theoretische leerweg) leerjaar 2 geldt: 
Slechts voor één van de vakken Nederlands en Engels mag een 5 worden gescoord.  
Cijfer voor wiskunde         minimaal   6 
De andere vakken         minimaal   6 
Totaal aantal punten voor wiskunde, m&n, m&m, Nederlands, Engels,  minimaal 33 
Duits, m,k&c en lo moeten voldoende zijn afgesloten. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Mavo (theoretische leerweg) pakket C  
 
Voor kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2 geldt: 
Totaal aantal punten voor m&n, m&m, Nederlands, Engels,    minimaal         30   
Cijfer voor wiskunde        minimaal 5  
Keuzemodule Duits, m,k&c en lo moeten voldoende zijn afgesloten. 
Alle toetsen moeten op K/T-niveau zijn afgenomen. 
 
 
Voor mavo (theoretische leerweg) leerjaar 2 geldt: 
Slechts voor één van de vakken Nederlands en Engels mag een 5 worden gescoord. 
Cijfer voor wiskunde        minimaal   5 
Totaal aantal punten voor wiskunde, m&n, m&m, Nederlands, Engels,  minimaal 33 
Duits, m,k&c en lo moeten voldoende zijn afgesloten. 
 
 
In klas 3 Mavo worden aangeboden: 

 
 
Welk pakket voor welke sector? 
Sector Economie:  pakket A, B of C 
Sector Techniek:  pakket B 
Sector Zorg&Welzijn:  pakket A, B of C 
Sector Landbouw:  pakket A of B   
 
 
 
 

Pakket A 
 

Pakket B  
  

Pakket C 

Nederlands 
Engels 
Duits  
rekenen 
economie  
biologie  
wiskunde 
aardrijkskunde  
geschiedenis  
maatschappijleer  

Nederlands 
Engels 
Duits  
rekenen 
economie  
biologie  
wiskunde 
natuurkunde (nask-1)  
scheikunde (nask-2)  
maatschappijleer  

Nederlands 
Engels 
Duits 
rekenen 
economie  
biologie 
scheikunde (nask-2)  
aardrijkskunde  
geschiedenis  
maatschappijleer  
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Plaatsing basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4  

 
Voor de beroepsgerichte profielen Economie & Ondernemen, Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), 
Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Zorg & Welzijn gelden de volgende uitgangspunten: 
 
Het curriculum beslaat in deze profielen zowel leerjaar 3 als leerjaar 4. De leerling wordt in leerjaar 4 
geplaatst als hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- Van de examenvakken Nederlands, Engels, economie, Duits*, wiskunde*, 
maatschappijkunde* en nask mogen 2 vakken met het cijfer 5 worden afgesloten (of één vak 
met het cijfer 4).  Op de andere vakken moet dan minimaal het cijfer 6 worden gescoord en 
voor één vak minimaal het cijfer 7 

- Het resultaat van het vak Nederlands mag niet lager zijn dan het cijfer 5 
- Het resultaat van het beroepsgerichte vak is minimaal het cijfer 5,5 
- lo, ckv en maatschappijleer-1 zijn voldoende afgesloten 
- de grote handelingsopdracht (het buitenschools leren) is voldoende afgesloten 
- de handelingsopdrachten van alle vakken zijn voldoende afgesloten 

 
*Dit zijn keuzevakken in sommige profielen 
 
 
 

Plaatsing in leerjaar 4 mavo (vmbo-t; theoretische leerweg) 

 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verplichte algemene én de overige vakken.  
De overige vakken voor de mavo (theoretische leerweg) zijn: 

- lichamelijke opvoeding 
- godsdienst 
- kunstvakken-1 (sport & cultuur) 
- de niet gekozen vakken. 

 

• De zes gekozen examenvakken moeten gemiddeld minimaal een 6 zijn. 
Slechts voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag een 5 worden 
gescoord. 
Voor de andere twee vakken moet minimaal een 6 worden gescoord. 
Overige vijf vakken  - minimaal 29 punten. 
Kunstvakken-1 (sport & cultuur) wordt afgesloten met voldoende of goed. 
Lichamelijke opvoeding moet met een voldoende zijn afgesloten. 

• Het totaal aantal tekorten - maximaal 3. 

• Een leerling zonder wiskunde in het pakket, moet aan het eind van het 3e leerjaar minimaal 
het cijfer 7 hebben voor het vak scheikunde (nask-2) om dit vak te mogen kiezen. 

• Wil een leerling in het vierde leerjaar examen doen in een zevende vak, dan zal de leerling 
voor de gekozen vakken gemiddeld een 6,8 moeten halen in leerjaar 3. 

• Maatschappijleer-1 is één van de examenvakken en wordt afgesloten in mavo-3/4.  

• Voor rekenen moet minimaal een 5 gescoord worden.  
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Voor alle leerwegen en bijbehorende profielen geldt 

 
De teamleider beslist op basis van de uitkomst van de docentenvergadering over plaatsing in een 
volgend leerjaar. 

 
 
Aanvraag tot revisie 

 
Indien u het met de beslissing van de docentenvergadering niet eens bent, kunt u een aanvraag tot 
revisie indienen. Meestal zal het in een dergelijk geval gaan om feiten die niet bij de docenten bekend 
waren op het moment dat de beslissing werd genomen. 
 
Een verzoek tot revisie eind leerjaar 2 kunt u schriftelijk binnen 24 uur nadat de beslissing van de 
docentenvergadering aan u is meegedeeld, indienen bij de teamleider van de betreffende sector.  
Hierna wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de teamleider en de mentor. 
 
Indien een leerling naderhand beter gaat presteren dan is gebleken uit eerdere determinatie, is revisie 
mogelijk. 
 


