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Procedure maximale verblijfsduur leerlingen De Nieuwe Veste
1. Inleiding
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de bepalingen in de Wet op het voorgezet onderwijs betreffende de
maximale verblijfsduur vervallen. Dit betekent dat wij als De Nieuwe Veste een nieuwe, specifieke,
regeling moeten maken. Tot 1 januari 2012 hanteerden wij de wettelijke regeling, alsmede eigen
voorschriften met betrekking tot doubleren (bevorderingsnormen).
2. Maximale verblijfsduur op DNV
1. Aan het eind van het eerste leerjaar worden in principe alle leerlingen ongeacht het schooltype of
de leerweg gericht naar het tweede leerjaar van een schooltype/leerweg bevorderd.
2. Voor de gehele schoolloopbaan gelden de volgende regels:
A. een leerling mag niet meer dan drie jaar besteden aan twee opeenvolgende leerjaren in
hetzelfde schooltype dan wel dezelfde leerweg;
B. voor de leerling geldt de volgende maximale verblijfsduur:
a. de maximale verblijfsduur voor MAVO en VMBO-b/k bedraagt 6 jaar;
b. de maximale verblijfsduur voor HAVO bedraagt 7 jaar;
c. de maximale verblijfsduur voor VWO bedraagt 8 jaar.
Indien een leerling in de voorexamenklas doubleert en hij vervolgens voor het eindexamen zakt,
dan heeft de leerling het recht om de eindexamenklas te herhalen, indien hij inclusief het
herhalingsjaar de maximale verblijfsduur niet overschrijdt.
3. Indien een leerling niet aan de voorwaarden onder A of B kan voldoen, is hij verplicht door te
stromen naar een ander schooltype dan wel andere leerweg.
4. De jaren, die een leerling op een ander schooltype/leerweg of op een andere school heeft
doorgebracht tellen hierbij mee alsof ze op zijn of haar huidige schooltype zijn doorgebracht.
5. In afwijking van het onder 2.B.b en 2.B.c. en 4 gestelde gelden voor leerlingen die vanuit 4 MAVO
naar 4 HAVO en vanuit 5 HAVO naar 5 Atheneum doorstromen respectievelijk de volgende
afwijkende regels:
a. leerlingen die doorstromen van 4 MAVO naar 4 HAVO mogen maximaal 3 jaar over de
leerjaren 4 en 5 HAVO doen;
b. leerlingen die doorstromen van 5 HAVO naar 5 Atheneum mogen maximaal 3 jaar over de
leerjaren 5 en 6 Atheneum doen.
6. In bijzondere omstandigheden kan van de bovenstaande regels worden afgeweken. De
afdelingsdirecteur beslist over afwijking van de bovenstaande regels en stelt de sectordirecteur
hier vooraf van op de hoogte.
3. Consequenties
De regeling maximale verblijfsduur leerlingen wordt stringenter. Er ontstaat meer druk op het zo
snel mogelijk toe leiden van leerlingen naar een diploma. De uitgangspunten elke leerling direct op de
juiste plaats en het voorkomen van afstroom spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom biedt de
school de leerling minder kansen om een leerweg te proberen. De Nieuwe Veste heeft het beleid
aanmelding, toelating en plaatsing leerlingen aangescherpt. De afdelingsdirecteur toetst of de
aangemelde leerling past in het profiel van de afdeling. De toetsing vindt plaats op basis van het
onderwijskundig rapport van de leerling, de toetsen van de leerling die deel uit maken van het
leerlingvolgsysteem en een eventuele hulpvraag voor de leerling.
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