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Inleiding 
Als school streven we ernaar het maximale uit leerlingen te halen. Dit betekent in eerste instantie een diploma 
in een betreffende afdeling, en bredere persoonsvorming en ontwikkeling van de leerling, zodat de leerling 
klaar is voor de volgende stap in het leven en in de onderwijsloopbaan na het behalen van het diploma. Daarbij 
behoort een doorstroom naar een andere (‘hogere’) afdeling tot de mogelijkheden. We streven ernaar om deze 
mogelijkheden maximaal te maken. 

 
Wetgeving 
mavo 
Leerlingen mavo (=vmbo-TL) die na het behalen van hun diploma willen doorstromen naar het havo, moeten 
geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak (art. 8.9a WVO 2020 jo. art. 8.9 lid 1 Uitvoeringsbesluit 
WVO 2020). Het extra vak levert een doorstroomrecht op. Het extra vak moet een algemeen vormend vak zijn. 
Beroepsgerichte vakken en schooleigen vakken zijn niet toegestaan (art. 8.9 lid 2 onder a en b 
Uitvoeringsbesluit WVO 2020). 

 
havo 
Leerlingen mogen na hun havo-diploma doorstromen naar het vwo. Hiervoor gelden geen 
doorstroomvoorwaarden (art. 8.9a lid 1 WVO 2020). Zij starten dan in het nieuwe schooljaar in 5 vwo. In 6 vwo 
doen zij eindexamen. 

 
Geen doorstroomrecht? 
Heeft de leerling een mavo-diploma maar geen extra vak, dan heeft de leerling ook geen wettelijk 
doorstroomrecht. In dat geval ligt de keuze voor toelating bij de directie in de persoon van de betreffende 
afdelingsleider. Hierin hanteren we de volgende basis-uitgangspunten: 

- de leerling mag geen onvoldoende eindcijfers hebben; 
- het gemiddelde eindcijfer van de examenvakken moet 6,5 zijn; 
- voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het CE minimaal 6,5 zijn; 
- de leerling moet een vakkenpakket hebben dat aansluit op één van de profielen (CM, EM, NG, NT); de 

leerling mag niet meer dan één vak van het profiel missen. Dit om te voorkomen dat de leerling zich 
twee (of meer) nieuwe vakken eigen moet maken; 

- positief advies van mentor, decaan en afdelingsleider mavo, of van de toeleverende school. 
 

Organisatie 
Om de mogelijkheden voor leerlingen te maximaliseren, laten we in basis alle mavo-leerlingen examen doen in 
een extra vak, zodat ze na het behalen van hun mavo-diploma gebruik kunnen maken van hun 
doorstroomrecht. 
Onze ervaring (en de feitelijke data) leren ons, dat het voor lang niet elke leerling met het recht om door te 
stromen verstandig is om dat ook te doen. Hierbij spelen de volgende factoren een rol: 

- leeftijd van de leerling 
- beroepswens van de leerling 
- schoolse vaardigheden 
- motivatie 
- aansluitende vakkenpakketten 

Uiterlijk in februari van een betreffende schooljaar, bespreken de decaan, de mentor en de afdelingsleider de 
leerlingen, op basis van hun vakkenpakket, resultaten, motivatie en input van vakdocenten, en formuleren een 
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advies wat betreft het wel of niet doorstromen naar de havo (bij mavo-leerlingen) of het vwo (bij 
havo-leerlingen). Dit advies wordt gedeeld met de leerling en ouders/verzorgers. 

 
VAVO 
Een enkele leerling zet de studie voort in het volwassenenonderwijs, het zogenaamde VAVO. In de meeste 
gevallen gaat het om leerlingen, die gezakt zijn voor hun eindexamen en op het VAVO twee, drie of maximaal 
vier vakken overdoen, zodat ze na een jaar toch hun diploma behalen. Als de leerlingen nog geen 18 jaar zijn, 
hebben ze volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) geen rechtstreekse toegang tot het VAVO: ze 
moeten dan door de toeleverende school uitbesteed worden. Dat betekent dat de leerlingen ingeschreven 
blijven op het Grotius College, maar met een zogenaamde uitbestedingsovereenkomst naar het 
volwassenenonderwijs gaan. Het is aan de directie om te besluiten of we willen meewerken aan een 
uitbestedingstraject. Hierin hanteren we de volgende basis-uitgangspunten: 

- we zoeken altijd het beste voor de leerling, dus in deze zijn we er van overtuigd dat een VAVO-traject 
het best passend is; 

- we achten de leerling kansrijk; 
- de leerling staat minimaal 2 jaar voorafgaand aan het eindexamen op het Grotius College 

ingeschreven. 
Daar waar we meewerken aan uitbesteding, doen we dat altijd voor de periode van één jaar. Redenen voor niet 
toekennen uitbestedingsovereenkomst: 

- Leerlingen die voor de tweede keer of in twee opeenvolgende leerjaren blijven zitten. 
- Leerlingen die zelf naar het VAVO willen gaan, maar gewoon deel kunnen nemen aan het reguliere 

onderwijs. 
- Leerlingen die op 1 oktober van het volgende schooljaar 18 jaar zijn. 
- Als leerlingen het in het reguliere onderwijs moeilijk vinden om de motivatie op te brengen om naar 

school te gaan of zich in te zetten voor hun studie, dan leert de ervaring dat het VAVO voor hen geen 
goed alternatief is. Immers, om succesvol te zijn in het VAVO, waar een groot beroep wordt gedaan op 
zelfstandigheid en het vermogen om te plannen, zijn zelfdiscipline en regelmatige inzet voor de studie 
onontbeerlijk. 

In deze gevallen zullen we in overleg met de leerling zoeken naar een beter passend vervolg van de 
onderwijsloopbaan. 
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