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Inleiding
Binnen het Zuiderzee College bereiden we alle leerlingen voor op een vervolgopleiding in
het MBO of op het HAVO én hun plek in de maatschappij. De cognitieve ontwikkelingen
worden beoordeeld aan de hand van deze doorstroomregeling. De ontwikkelingen op het
gebied van de werkhouding, het inzicht en het gedrag wegen mee in de besluitvorming
van de docententeams. Jaarlijks wordt de voortgang van leerlingen meerdere malen
besproken.
Rapportage

Rapport

Maand

Doorstroom

1
2
3

December
Maart
Juli

Eventueel tussentijdse doorstroom
Voortgang/ aandacht voor profiel- en vakkenpakket keuzes
Definitieve doorstroom einde schooljaar

Rapportcijfers
• De vakken die met een cijfer beoordeeld worden tellen allen één keer mee.
• De cijfers geven steeds het voortschrijdend gemiddelde weer vanaf het begin van
het schooljaar.
• De cijfers worden berekend volgens de wegingsfactoren van meetellende cijfers
• In deze doorstroomregeling worden de op 1 decimaal afgeronde cijfers per vak
opgeteld tot een totaal aantal punten. Het minimaal aantal te behalen punten en het
maximaal aantal onvoldoendes bepalen de doorstroom.
• Als voor een vak 3,4 of lager is behaald, dan is doorstroom op gelijk niveau of hoger
niet mogelijk.
• Een cijfer tussen 4,5 en 5,4 telt als 1 onvoldoende en een cijfer van 4,4 of lager
telt als 2 onvoldoendes.
Uitzondering
In het geval deze doorstroomregels geen uitsluitsel bieden over de doorstroom van een
leerling, dan beslissen de aanwezige docenten tijdens de rapportvergadering over de
doorstroom. In het geval dat de docenten tijdens de rapportvergadering niet tot een
besluit komen, dan wordt er gestemd. Om als rapportvergadering beslissingen te
nemen of om te stemmen geldt dat minimaal 2/3 van stemgerechtigde docenten
aanwezig moeten zijn. Stemgerechtigd is elke docent die lesgeeft aan een leerling. Een
docent brengt evenveel stemmen uit als het aantal vakken waarin de docent lesgeeft
aan de betreffende leerling en stemt op basis van de resultaten behaald voor het eigen
vak(ken). De uitslag van stemmen wordt bepaald door een meerderheid van stemmen.
Bij het staken van de stemmen (bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen) beslist de
afdelingsleider.
Revisieregeling
Als na afloop van de rapportvergadering in juli nieuwe informatie (ongeacht de herkomst)
naar voren komt, die op de rapportvergadering onbekend was en die van invloed had
kunnen zijn op de gevoerde bespreking en het genomen besluit, dan beslist de
afdelingsleider om een revisievergadering bijeen te roepen snel na de rapportvergadering.
In die revisievergadering wordt de nieuw verkregen informatie ingebracht en in de al
gemaakte afweging betrokken. Dit kan leiden tot dezelfde of een andere beslissing tijdens
de revisievergadering.
Aanvullend
De criteria voor tussentijdse doorstroom (op- en afstoom) zijn in deze regeling vermeld. Niet
vermelde doorstroom is niet mogelijk, met uitzondering van zeer uitzonderlijke individuele
situaties, de afdelingsleider beslist hierover.
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Doorstroomregeling klas 1 naar 2 aan het einde van het schooljaar
Klas 1B
Doorstroom naar 2B
Vakken
Van 1B
naar 2B
Ne, En, Wi, M&M, BiVz, Te, SB, Tn,
Mu/Dr

minimum
aantal punten
50

maximaal aantal
onvoldoendes
3

Opstroom naar 2K
Vakken
Van 1B
naar 2K
Ne, En, Wi, M&M, BiVz, Te, SB, Tn,
Mu/Dr,

minimum
aantal punten
68

maximaal aantal
onvoldoendes
0

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Wanneer de leerling bij het eindrapport niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de
rapportvergadering uitspraak over plaatsing in:
• klas 1B (doublure), OF
• ander passend onderwijs.

Klas 1BK
Doorstroom naar 2B
Vakken
Van 1BK
naar 2B
Ne, En, Wi, M&M, BiVz, Te, SB, Tn,
Mu/Dr,

minimum
aantal punten
45

maximaal aantal
onvoldoendes
4

Doorstroom naar 2K
Vakken
Van 1B
naar 2K
Ne, En, Wi, M&M, BiVz, Te, SB, Tn,
Mu/Dr,

minimum
aantal punten
63

maximaal aantal
onvoldoendes
1

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Wanneer de leerling bij het eindrapport niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de
rapportvergadering uitspraak over plaatsing in:
• klas 1B (doublure), OF
• ander passend onderwijs.
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Klas 1MK
Doorstroom naar 2K
Vakken
Van 1MK
naar 2K
Ne, En, Wi, Fa, Ak, Gs, BiVz, Te, SB,
Tn, Mu/Dr

minimum
aantal punten
55

maximaal aantal
onvoldoendes
4

Doorstroom naar 2M
Vakken
Van 1MK
naar 2M Ne, En, Wi, Fa, Ak, Gs, BiVz, Te, SB,
Tn, Mu/Dr

minimum
aantal punten
72

maximaal aantal
onvoldoendes
3

Opstroom naar havo
Vakken
Van 1MK
naar havo Ne, En, Wi, Fa, Ak, Gs, BiVz, Te, SB,
Tn, Mu/Dr

minimum
aantal punten
83

maximaal aantal
onvoldoendes
0

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Voor alle leervakken is minimaal een 7,5 behaald.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Wanneer de leerling bij het eindrapport niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de
rapportvergadering uitspraak over plaatsing in:
• klas 1MK (doublure), OF
• klas 2B (afstroom).
In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voldoet, beslist de rapportvergadering binnen de
geboden mogelijkheden van de doorstroomregeling.
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Doorstroomregeling klas 2 naar 3 aan het einde van het schooljaar
Klas 2B en 2K
Doorstroom naar 3B en 3K
E&O
Vakken
Van 2B
naar 3B
Ne, En, Wi, Ec, M&M, BiVz, NaSk,
--------Te, SB, Dr, Tn
Van 2K
naar 3K
Voor Economie minimaal het cijfer 5,5.

minimum
aantal punten

maximaal aantal
onvoldoendes

61

3

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Doorstroom naar 3B en 3K
MVI
Vakken
Van 2B
naar 3B
Ne, En, Wi, Ec, M&M, BiVz, NaSk,
------Te, SB, Dr, Tn
Van 2K
naar 3K

minimum
aantal punten

maximaal aantal
onvoldoendes

61

3

Voor Natuurkunde/Scheikunde minimaal het cijfer 5,5. Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Doorstroom naar 3B en 3K
Z&W
Vakken
Van 2B
naar 3B
Ne, En, Wi, Ec, M&M, BiVz, NaSk,
------Te, SB, Dr, Tn
Van 2K
Naar 3K

minimum
aantal punten

maximaal aantal
onvoldoendes

61

3

Voor Biologie/Verzorging minimaal het cijfer 5,5. Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.
Wanneer een leerling in 2B op alle drie de rapporten gemiddeld het cijfer 8,0 of hoger heeft gehaald
voor een vak, kan de leerling in 3B dit vak op kaderniveau volgen. De docentenvergadering van eind
leerjaar 2 beslist of de leerling geschikt is voor het kaderniveau binnen de basisgerichte leerweg van het
behaalde resultaat, gedrag, inzet en werkhouding.
Wanneer de leerling van 2B niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de rapportvergadering
uitspraak over plaatsing in:
• klas 2B (doublure), OF
• ander passend onderwijs.
Wanneer de leerling van 2K niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de rapportvergadering
uitspraak over plaatsing in:
• klas 2K (doublure), OF
• klas 3B (afstroom).
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Klas 2B
Opstroom naar 3K

E&O
Van 2B
naar 3K

Vakken

minimum
aantal punten
83

maximaal aantal
onvoldoendes
2

minimum
aantal punten
Ne, En, Wi, Ec M&M, BiVz, NaSk, Te, 83
SB, Dr, Tn

maximaal aantal
onvoldoendes
2

Ne, En, Wi, Ec, M&M, BiVz,
NaSk, Te, SB, Dr, Tn

Voor Economie minimaal het cijfer 7,0.

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Opstroom naar 3K

MVI
Van 2B
naar 3K

Vakken

Voor Natuurkunde/Scheikunde minimaal het cijfer 7,0.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Opstroom naar 3K

Z&W
Van 2B
naar 3K

Vakken
Ne, En, Wi, Ec, M&M, BiVz, NaSk,
Te, SB, Dr, Tn

minimum
aantal punten
83

maximaal aantal
onvoldoendes
2

minimum
aantal punten
66

maximaal aantal
onvoldoendes
3

Voor Biologie/Verzorging minimaal het cijfer 7,0.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Klas 2M
Doorstroom naar 3M
Vakken
Van 2M
naar 3M Ne, En, Wi, Du, Fa, Ak, Gs, BiVz,
NaSk, Ec, Te, SB

Docenten geven dwingend advies aangaande de te kiezen vakken Du of Fr en Ak of Gs op basis van de behaalde
resultaten.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Wanneer de leerling bij het eindrapport niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de
rapportvergadering uitspraak over plaatsing in:
• klas 2M (doublure) OF
• klas 3K (afstroom).

In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voldoet, beslist de rapportvergadering binnen de
geboden mogelijkheden van de doorstroomregeling.
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Doorstroomregeling klas 3 naar 4 aan het einde van het schooljaar
Klas 3B
Doorstroom naar 4B
Vakken
E&O
Van 3B
naar 4B

E&O (2 cijfers), Ne, En, Wi, Ec, LO
PTA KV 1
PTA Maatschappijleer is afgerond

minimum
aantal punten
39

maximaal aantal
onvoldoendes
3

Met voldoende resultaat afgerond

Voor LOB zijn alle opdrachten gedaan
Voor E&O zijn er twee SE-cijfers, een voor het profielvak en een voor het keuzevak.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Doorstroom naar 4B
Vakken
MVI
Van 3B
naar 4B

MVI (2 cijfers), Ne, En, Wi, NaSk 1,
LO
PTA KV1
PTA Maatschappijleer is afgerond

minimum
aantal punten
39

maximaal aantal
onvoldoendes
3

Met voldoende resultaat afgerond

Voor LOB zijn alle opdrachten gedaan
Voor MVI zijn er twee SE-cijfers, een voor het profielvak en een voor het keuzevak.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Doorstroom naar 4B
Vakken
Z&W
Van 3B
naar 4B

Z&W (2 cijfers), Ne, En, Wi, Bi, LO
PTA KV 1
PTA Maatschappijleer is afgerond

minimum
aantal punten
39

maximaal aantal
onvoldoendes
3

Met voldoende resultaat afgerond

Voor LOB zijn alle opdrachten gedaan
Voor Z&W zijn er twee SE-cijfers, één voor het profielvak en één voor het keuzevak. Docenten geven dwingend
advies aangaande de te kiezen vakken Wi en Ma in 4B Z&W op basis van de behaalde resultaten.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Wanneer de leerling niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de rapportvergadering uitspraak
over plaatsing in:
• klas 3B (doublure), OF
• ander passend onderwijs.
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Klas 3K
Doorstroom naar 4K
Vakken
E&O
Van 3K
naar 4K

E&O (2 cijfers), Ne, En, Wi, Ec, LO
PTA KV 1
PTA Maatschappijleer is afgerond

minimum
aantal punten
39

maximaal aantal
onvoldoendes
2

Met voldoende resultaat afgerond

Voor LOB zijn alle opdrachten gedaan
Voor E&O zijn er twee SE-cijfers, een voor het profielvak en een voor het keuzevak.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Doorstroom naar 4K
Vakken
MVI
Van 3K
naar 4K

MVI (2 cijfers), Ne, En, Wi, NaSk 1,
LO
PTA KV1
PTA Maatschappijleer is afgerond

minimum
aantal punten
39

maximaal aantal
onvoldoendes
2

Met voldoende resultaat afgerond

Voor LOB zijn alle opdrachten gedaan
Voor MVI zijn er twee SE-cijfers, een voor het profielvak en een voor het keuzevak.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Doorstroom naar 4K
Vakken
minimum
maximaal aantal
Z&W
aantal punten
onvoldoendes
Van 3B
Z&W (2 cijfers), Ne, En, Wi, Bi, LO
39
2
naar 4B
Met voldoende resultaat afgerond
PTA KV 1
---PTA Maatschappijleer is afgerond
Van 3K
naar 4K
Voor LOB zijn alle opdrachten gedaan
Voor Z&W zijn er twee SE-cijfers, één voor het profielvak en één voor het keuzevak. Docenten geven dwingend
advies aangaande de te kiezen vakken Wi en Ma in 4K Z&W op basis van de behaalde resultaten.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Wanneer de leerling niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de rapportvergadering uitspraak
over plaatsing in:
• klas 3K (doublure), OF
• klas 3B (afstroom en doublure), OF
• klas 4B (afstroom)
• ander passend onderwijs.
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Klas 3M
Doorstroom naar 4M
Vakken
Van 3M
naar 4M

Ne, En, Wi, Du/Fa, Ak/Gs, Bi, NaSk1,
Nask 2, Ec, Te, LO
LOB en PTA KV 1

minimum
aantal punten
61

maximaal aantal
onvoldoendes
4*

Met voldoende resultaat afgerond

* Maximaal 2 onvoldoendes binnen het totale vakkenpakket waarmee je centraal examen gaat doen.
Nederlands en Engels zijn verplicht.
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Wanneer de leerling bij het eindrapport niet voldoet aan bovenstaande normen, dan doet de
rapportvergadering uitspraak over plaatsing in:
• klas 3M (doublure), OF
• klas 3K (afstroom en doublure), in overleg komt er een dwingend advies over de keuze voor
het profiel.
In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voldoet, beslist de rapportvergadering binnen de
geboden mogelijkheden van de doorstroomregeling.
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Tussentijdse opstroom op basis van het eerste rapport
Jaarlijkse moment tijdens het schooljaar dat eventuele opstroom mogelijk is. De
docentenvergadering van eind december beslist of de leerling geschikt is opstroom op basis van de
behaalde resultaten, gedrag, inzet en werkhouding van de leerling.

Leerjaar 1
Opstroom 1B naar 1 BK

Vakken
Van 1B
naar 1BK
Ne, En, Wi, M&M, BiVz, Te, SB, Tn,
(december)
Mu/Dr

Opstroom 1BK naar 1 MK

Vakken
Van 1BK
naar 1MK
Ne, En, Wi, M&M, BiVz, Te, SB, Tn,
(december)
Mu/Dr

minimum
aantal punten
68

maximaal aantal
onvoldoendes
0

minimum
aantal punten
72

maximaal aantal
onvoldoendes
0

Bij opstroom wordt er een (verplicht) inhaalprogramma voor Frans gevolgd.

Opstroom 1 MK naar havo
Vakken
Van 1mavo-plus
naar havo Ne, En, Wi, Fa, Ak, Gs, BiVz, Te, SB,
(januari) Tn, Mu/Dr

minimum
aantal punten
83

maximaal aantal
onvoldoendes
0

Voor alle leervakken is minimaal een 7,5 behaald.

Leerjaar 2
Opstroom 2B naar 2K

Vakken
Van 2B
naar 2K
Ne, En, Wi, Ec, M&M, BiVz, NaSk,
(december)
Te, SB, Tn, Dr

Opstroom 2K naar 2M

Vakken
Van 2K
naar 2M
Ne, En, Wi, Ec, M&M, BiVz, NaSk,
(december)
Te, SB, Dr, Tn

minimum
aantal punten
83

minimum
aantal punten
83

maximaal aantal
onvoldoendes
0

maximaal aantal
onvoldoendes
0

De leerling volgt een (verplicht) inhaalprogramma voor Frans, Duits, AK en GS of toont aan via een toets
het niveau te beheersen.
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Leerjaar 3
Opstroom 3B naar 3K

E&O

Vakken

Van 3B
E&O (2 cijfers), Ne, En, Wi, Ec, Lo
naar 3K
MA, LOB en PTA KV1
(december)
Opstroom 3B naar 3K

MVI

Vakken

Van 3B
MVI (2 cijfers), Ne, En, Wi, NaSk 1,
naar 3K
Lo
(december) MA, LOB en PTA KV1
Opstroom 3B naar 3K

Z&W

Vakken

Van 3B
Z&W (2 cijfers), Ne, En, Wi, Bi, Lo
naar 3K
MA, LOB en PTA KV1
(december)

minimum
aantal punten
53

maximaal aantal
onvoldoendes
0

minimum
aantal punten
53

maximaal aantal
onvoldoendes
0

Er is geen achterstand

Er is geen achterstand

minimum
aantal punten
53

maximaal aantal
onvoldoendes
0

Er is geen achterstand

In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voldoet, beslist de rapportvergadering binnen de
geboden mogelijkheden van de doorstroomregeling.

Tussentijdse afstroom op basis van het eerste rapport
In december, bij het eerste rapport, wordt nagaan of een leerling onderwijs volgt passend bij
het leerniveau. Indien aan de orde, stroomt een leerlingen af naar een lager niveau of leerjaar.
Overzicht tussentijdse afstroom in december 2020:
Klas
1B
1BK
1MK
2B
2K
2M
3B
3K
3M

Minder punten dan:
45
41
55
55
55
60
35
35
55

Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

Meer onvoldoende dan:
3
4
4
3
3
3
3
2
4

Wanneer afstroom aan de orde is, vindt er een gesprek plaats voor de kerstvakantie tussen ouders,
leerlingen en de mentor.
In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voldoet, beslist de rapportvergadering binnen de
geboden mogelijkheden van de doorstroomregeling.
11

