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Inleiding  
 
Het Spaarne College is een samenvoeging van het Sterren College, de Paulus Mavo en de 
Daaf Geluk. De nieuwe school is op 1 augustus 2020 gestart. 
Het Spaarne College neemt leerlingen aan met een Basisberoepsgericht leerweg (B), 
Kaderberoepsgerichte leerweg (K), Gemengd theoretische leerweg (GTL) of Theoretische 
leerweg (TL) advies. Daarnaast kunnen leerlingen leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO) nodig hebben vanwege leerachterstanden en/of kunnen zij een 
ondersteuningsvraag hebben op sociaal emotioneel gebied wat intensievere 
ondersteuning vraagt. In de onderbouw (klas 1 en 2) wordt de lesstof in B klassen en 
KGT klassen aangeboden. Er wordt nog geen definitief niveau vastgesteld. Dit om de 
leerling de mogelijkheid te geven om in de onderbouwperiode te werken aan het 
wegwerken van leerachterstanden, een andere specifieke ondersteuningsvraag en waar 
mogelijk opstroom. Halverwege klas 2 wordt op basis van overgangsnormering de 
definitieve leerwegbepaling vastgesteld. De leerling wordt daarna bevorderd naar een 
enkelvoudig niveau te weten, Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte 
leerweg, Gemengd theoretische leerweg of Theoretische leerweg.  
 
Het ministerie moedigt scholen aan om leerlingen met maatwerk te bedienen. Binnen de 
huidige wettelijke kaders zijn er meerdere mogelijkheden om een maatwerk aan te 
bieden. Naast maatwerk gericht op leerlingen die problemen ondervinden door 
psychische of lichamelijke beperkingen worden ook maatwerkmogelijkheden 
gestimuleerd die zich richten op ambities en interesses van leerlingen en het bieden van 
kansen.  
 
Drie soorten maatwerk 
Het Spaarne College biedt drie soorten maatwerk: ondersteuningsmaatwerk, 
plusmaatwerk en vakmaatwerk.  
 
Ondersteuningsmaatwerk is bedoeld voor leerlingen die vanwege specifieke sociaal 
emotionele ondersteuningsvragen extra begeleiding nodig hebben om tot leren te komen. 
Zij krijgen bijvoorbeeld aanvullende begeleiding in de klas, of interne begeleiding van 
gespecialiseerde begeleiders of orthopedagogen. Afspraken over 
ondersteuningsmaatwerk worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
Voor verdere informatie omtrent de mogelijkheden van deze vorm van maatwerk 
verwijzen wij naar ons ondersteuningsplan. 
Plusmaatwerk heeft tot doel om specifieke talenten en interesses van leerlingen tot bloei 
te laten komen. Leerlingen kunnen kiezen voor keuzewerktijd uren, paardenklas of een 
extra theorie- of praktijkvak.  
Vakmaatwerk is de derde vorm van maatwerk op het Spaarne College. Het stelt 
leerlingen in staat om aan het eind van het vmbo een vak op een hoger niveau te 
afsluiten. Een andere optie is herprofileren: leerlingen blijven na hun diploma nog een 
jaar op school en doen dan in alle vakken één niveau hoger examen. In dit document zijn 
de mogelijkheden binnen vakmaatwerk en het volgen van extra vakken (plusmaatwerk) 
uitgewerkt.  
  



Scenario’s  
 
In het kort zullen drie scenario’s uiteengezet worden die in het kader van ‘kansen bieden’ 
voor het Spaarne College zijn onderzocht. 
 
 

Scenario 1 Verbreden 
Inhoud:  

Leerlingen volgen een extra AVO-vak naast het door de school vastgestelde 
vakkenpakket en kan hier examen in doen. Dit geldt voor de 
kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. 

 
Doel: 

- De doorstroom naar het vervolgonderwijs wordt vergemakkelijkt.  
- Het vergroten van het studiesucces voor de doorstroom naar HAVO  

 
 
Scenario 2 Verdiepen 
Inhoud:  

Leerlingen volgen binnen hun vakkenpakket één of meerdere vakken op een 
hoger niveau en ronden dit op het Centraal Examen af. Minimaal één AVO-vak 
moet op het eigen niveau gevolgd en afgerond worden. Het behaalde diploma is 
gelijk aan het eigen niveau. De hoger behaalde resultaten worden wel op het 
diploma vermeld. Als een leerling het examen op een hoger niveau niet haalt, is 
het mogelijk om de herkansing op het eigen niveau te doen. Dit geldt voor de 
leerwegen Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg. 

 
Doel: 

- De doorstroom naar een hoger niveau wordt vergemakkelijkt (stapelen voor 
basisberoepsgerichte leerweg naar kaderberoepsgerichte leerweg en 
kaderberoepsgerichte leerweg naar Theoretische leerweg). 

- Het vergroten van toelating en studiesucces in een vervolgopleiding (MBO niveau 
2, 3 of 4 en de HAVO). 

- Leerlingen worden zinvol uitgedaagd, waardoor motivatie voor betere 
leerresultaten wordt vergroot.  

 

Scenario 3 Versnellen 
Inhoud: 

Leerlingen mogen alle vakken, op één vak na, in het jaar voorafgaand aan het 
eindexamenjaar afronden.  

 
Doel: 

- Tijd en ruimte creëren in het examenjaar om: 
o onderzoek te verrichten  
o arbeidsoriëntatie/stage te volgen in voorbereiding op vervolgstudie 

 



Het Spaarne College heeft ervoor gekozen om scenario 1 en 2 te gefaciliteerd. Scenario 3 
wordt vooralsnog niet op het Spaarne College uitgevoerd. De nieuw te vormen school zal 
in eerste instantie investeren in een stevige structuur omtrent maatwerk om daarna te 
kijken naar mogelijkheden tot uitbreiding. Hierbij moet als kanttekening opgenomen 
worden dat gezien de doelgroep van het Spaarne College het scenario “versnellen” niet 
direct de voorkeur heeft. Een grote groep leerlingen op de school heeft te maken met 
opgelopen leerachterstanden op meerdere gebieden, of hebben extra ondersteuning 
nodig om het huidige uitstroomprofiel te kunnen behalen. Het versnellen van een 
dergelijk onderwijsprogramma zou dan tegenstrijdig zijn.  
Het Spaarne College kiest nog wel voor een derde route, namelijk ‘herprofilering’ 
(stapelen). Herprofilering houdt in dat de leerling na het behalen van zijn of haar basis 
beroepsgerichte diploma overstapt naar een hoger niveau op het Spaarne College. Deze 
mogelijkheid is een mooie kans voor bijvoorbeeld onze zogenoemde ‘laatbloeiers’ en 
leerlingen die nog niet, of juist heel goed weten welke vervolgrichting zij op willen. 
Herprofilering biedt daarmee extra kansen voor onze leerlingen. De voorwaarden zijn 
hieronder verder uitgewerkt.  
  



Voorwaarden 
 
Voor Scenario 1 en 2 en route herprofilering’ dienen leerlingen aan de hieronder gestelde 
voorwaarden te voldoen. Daarnaast is voorwaarde dat de vorm van maatwerk binnen de 
organisatiemogelijkheden valt. 
 

Route: Verbreden   
 
 Een extra vak mogelijk 

 
Voorwaarden extra vak 

Kaderberoepsgericht Naast vaste pakketkeuze op 
basis van profiel: 
Duits, economie, biologie, 
natuurkunde’(nsk1) 
 

Zie ‘beslissing en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
De som van de eindcijfers bij 
het derde rapport voor 
Nederlands, Engels, wiskunde, 
mens en techniek, mens en 
gezondheid en mens en 
maatschappij bedraagt 
tenminste 45,0 met als laagste 
eindcijfer een 7,0 
Bij de cijfers van de overige 
vakken zijn geen 
onvoldoendes en maximaal 
één cijfer niet lager dan een 
6,0 is. 
 

(Gemengd) 
Theoretische leerweg 
(eind klas 2) 

Max 1 vak op theoretisch 
niveau. 
Te kiezen uit volgende 
vakken: Duits, 
aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuurkunde (nsk1) , 
scheikunde (nsk2), wiskunde, 
biologie, economie * 

Zie ‘beslissing en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
De som van de eindcijfers bij 
het derde rapport voor 
Nederlands, Engels, wiskunde, 
aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie natuurkunde, 
economie tenminste 
gemiddeld een 7,0 bedraagt 
met als laagste eindcijfer een 
7,0 
de leerling heeft bij het 
gekozen vakkenpakket (van 8 
vakken) eind klas 2 bij de 
overige vakken geen 
onvoldoendes en maximaal 
één cijfer lager dan een 6,0. 
 

(Gemengd) 
Theoretische leerweg 
(eind klas 3) 

Max 1 vak op theoretisch 
niveau. 
Te kiezen uit volgende 
vakken: Duits, 
aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuurkunde (nsk1), 
scheikunde nsk2), wiskunde, 
biologie, economie  

Zie ‘beslissing’ en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
De leerling heeft het gekozen 
vakkenpakket (van 7 vakken) 
eind klas 3 afgesloten met 
gemiddeld 6,8 of hoger. 

 *De mogelijkheden van Ma2 worden onderzocht en mogelijk toegevoegd per schooljaar 2021-
2022 
 



Route: Verdiepen 
 
 Vak hoger niveau mogelijk 

 
Voorwaarden vak hoger 
niveau 

Basisberoepsgericht 
(eind klas 2) 

Max 1 vak op 
kaderberoepsgerichte 
leerweg, 
te kiezen uit volgende 
vakken: Nederlands, Engels, 
Economie, Duits, Wiskunde 

Zie ‘beslissing en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
De leerling heeft het gekozen 
extra vak eind klas 2 
afgesloten met gemiddeld 7,0 
of hoger  

Basisberoepsgericht  
(eind klas 3) 

Max 1 vak op 
kaderberoepsgerichte 
leerweg, te kiezen uit 
volgende vakken: 
Nederlands, Engels, 
Economie, Duits, Wiskunde 

Zie ‘beslissing en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
De leerling heeft het gekozen 
extra vak eind klas 3 
afgesloten met gemiddeld 7,0 
of hoger en de overige vakken 
staan minimaal een 6,8 

Kaderberoepsgericht Max 1 vak op theoretische 
leerweg, te kiezen uit 
volgende vakken: 
Nederlands, Engels, 
Economie, Duits, Wiskunde 

Zie ‘beslissing en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
De leerling heeft het gekozen 
extra vak eind klas 2 
afgesloten met gemiddeld 7,0 
of hoger en de overige vakken 
staan minimaal een 6,8 

Kaderberoepsgericht 
(eind klas 3) 
 

Max 1 vak op theoretische 
leerweg, te kiezen uit 
volgende vakken: 
Nederlands, Engels, 
Economie, Duits, Wiskunde 

Zie ‘beslissing en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
De leerling heeft het gekozen 
extra vak eind klas 3 
afgesloten met gemiddeld 7,0 
of hoger en de overige vakken 
staan minimaal een 6,8 

(Gemengd) 
Theoretische leerweg 

n.v.t. * 
 

n.v.t. 
 

* Het Spaarne College beschikt nog niet over de mogelijkheden om op HAVO-niveau les te geven. 
Om die reden kan er momenteel geen aanbod gecreëerd worden. In schooljaar 2021-2022 worden 
samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met collega scholen met een HAVO licentie. 
 

Route: Stapelen 
 
 Voorwaarden stapelen 

 
Procedure bij ‘stapelen’ 

Basisberoepsgericht  
 
(Diploma behaald. 
Wens om naar 
Kaderberoepsgericht 
niveau over te stappen) 

Zie ‘beslissing en ‘verdere 
voorwaarden’ plus: 
-De PTA resultaten zijn 
gemiddeld per vak minimaal 
een 7,0. 
Het gemiddelde van de 
centraal schriftelijke examens 
zijn minimaal een 6.8 
De leerling heeft een positief 
advies vanuit de decaan. 
-De leerling heeft in blok 4.2 
en 4.3 zijn/haar laatste 2 
keuzevakken binnen het 
profiel op kader afgerond met 

-De leerling geeft bij de start 
van leerjaar vier schriftelijk 
aan zijn mentor aan voor 
herprofilering in aanmerking te 
willen komen. 
-Uiterlijk 2 november 2020 
mailt de leerling zijn/haar 
motivatiebrief naar: 
j.dejong2@spaarnecollege.nl 
met een cc naar zijn/haar 
mentor.  
-In de afsluitende Spaarne 
week van periode 1 zal er een 

mailto:j.dejong2@spaarnecollege.nl


een minimaal resultaat van 
een 6,0. 
-Er moet plaats zijn in de klas 
van de gekozen sector. 
 

motivatiegesprek plaats vinden 
met de decaan. 
-Na dit gesprek zal de decaan 
een advies formuleren voor de 
docentenvergadering. 
-De leerling volgt in periode 
4.2 en 4.3 zijn/haar 
keuzevakken binnen het 
profielvak op kader niveau. 
 

* NB: schooljaar 2020-2021 geldt als overgangsjaar voor het Spaarne College. Per 
verzoek wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn. 
 
 

Beslissing 
Wanneer ouders en leerling een verzoek neerleggen bij het Spaarne College voor een 
verdieping, verbreding of stapelen van het onderwijsprogramma, dan zal de vraag 
voorgelegd worden aan het docententeam tijdens de eerstvolgende rapportvergadering. 
Een positief of negatief advies wordt gebaseerd op cijfers uit magister, de CITO’s, 
aanwezigheid, een eventueel OPP en mogelijk andere aanwezige 
signaleringsinstrumenten. Het docententeam doet een uitspraak over de motivatie, 
zelfstandigheid en schoolse vaardigheden van de leerling. Er wordt een afweging 
gemaakt of de leerling de schoolse vaardigheden beheerst om vanuit de 
basisondersteuning een dergelijke uitbreiding dan wel verzwaring van het reguliere 
onderwijsprogramma met goed gevolg te kunnen volgen. De professionele mening van 
het docententeam is hierin leidend. 
Het advies van het docententeam en de schoolleiding zorgt voor een definitieve 
beslissing. De beslissing en daarbij horende voorwaarden en verwachtingen worden 
schriftelijk vastgelegd met ouders en leerling.  
 
Van de leerling wordt verwacht: 

- het zelfstandig kunnen verwerken van lesstof via o.a. digitale leeromgeving  
- zich proactief opstellen door uit zichzelf bijvoorbeeld afspraken te maken met 

een vakdocent 
- beheersing van de basisleerstof 
- de (schoolse)vaardigheden beheerst zoals: plannen, zelfstandigheid, 

motivatie, ict-vaardigheden etc. 

Bij een positief advies mag de leerling volgens het ingediende verzoek het vak of de 
vakken volgen.  
Bij een negatief advies wordt het verzoek afgekeurd en zal een dergelijk programma op 
het Spaarne College niet aangeboden worden aan de leerling 
 

 Verdere voorwaarden: 
• Het reguliere onderwijsprogramma wordt volledig gevolgd (i.v.m. 

examenprogramma). 
• Bij geen/verminderde mogelijkheden in huidige rooster tot het volgen van dit 

extra vak, bestaat het doorlopen van een zelfstandig programma volgens een 
studieplanning tot de mogelijkheden. 

• Bij elk mentor-ouder-leerling (MOL) gesprek wordt de voortgang geëvalueerd. 



• Verzoeken ten aanzien van maatwerkdiploma’s kunnen ingediend worden tot eind 
tweede leerjaar. 

• Wanneer eind periode 1 leerjaar 3 blijkt dat de leerling onvoldoende resultaten 
behaald voor het maatwerk diploma, dan komt het maatwerktraject per direct te 
vervallen. 

• Wanneer overgang naar het examenjaar of de haalbaarheid van het examen in 
gevaar komt door onvoldoende resultaten, dan komt ook het maatwerk traject per 
direct te vervallen.  

• De beslissing van het laten vervallen van een maatwerktraject ligt bij de 
schoolleiding van het Spaarne College. 

• Wanneer de beslissing valt dat het verdiepen van een vak niet meer haalbaar is, 
dan zullen alle gemiste toetsen op zittende niveau ingehaald moeten worden. 

• Stapelen van Kaderberoepsgerichte leerweg naar gemengde leerweg is niet 
mogelijk. 

 

Evaluatie door middel van: 
• Gebruik maken van standaard mentoruren en ondersteuning (planning en 

organisatie, voortgang en welbevinden monitoren). 
• Evaluatie tijdens MOL gesprekken. 
• Indien aanwezig: evaluatie in OPP op doelen geformuleerd op scenario 

verbreding/verdieping. 
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