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Beleidsplan in-, door- en uitstroom Denise VO

Schooljaar 2015/2016 

Einddoel

Met dit plan willen wij de huidige gang van zaken omtrent de instroom, doorstroom en 
uitstroom van leerlingen van De Nieuwe Internationale School Esprit (hierna Denise te 
noemen) evalueren, verbeteren en organiseren.

Situatieschets 

Er zijn in schooljaar 2015/2016 zeven verschillende in-, door- of uitstroom-momenten 
voor het VO op Denise (bijlage 1).

1. Doorstroom vanuit Gr0 (gezamenlijke klas van Mundus en Denise) naar het DENISE 
Laguage Programma (DLP, LA/LB/LC) of naar het Mundus (vmbo-kb/bb).

2. Doorstroom vanuit DENISE Primary Program (DPP) naar DENISE Middle Years 
Program (DMP)

3. Doorstroom van de taalklassen naar de groepen (van DENISE Language Program 
naar DENISE Middle-years Program of DENISE Career Program).

4. Uitstroom van de DENISE Career Program (DCP) naar reguliere klassen (van 
gr15-17 naar andere school)

5. Uitstroom van het Mundus DENISE Mavo Diploma Program (MDMDP) naar MBO 
niveau 4 of regulier/VAVO volwassen onderwijs 4 havo.

6. Uitstroom van het DENISE Diploma Program (DDP) naar het hoger onderwijs (HBO 
of Universiteit).

7. 1 Uitstroom vanuit het DENISE Middle-years Program (DMP) naar reguliere VO 
scholen

7. 2 Instroom vanuit reguliere PO/VO scholen naar het DMP/DCP.

1. Doorstroom van Gr0 naar DLP of Mundus 

Dit wordt vastgelegd door dhr. Tebbens en mw. Tas.

Op basis van de tests en vorderingen van de leerling in gr0 zal een leerling geplaatst 
worden op het Mundus (vmbo-kb/bb) of in het DLP.
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2. Doorstroom van DPP naar DMP 

Dit wordt vastgelegd door het DPP en DMP team.

In principe gaan wij er vanuit dat op basis van de behaalde resultaten tijdens de 
assessments die tijdens het DPP afgenomen worden bepaald kan worden of een 
leerling doorstroomt naar gr9 (DMP) of uitstroomt naar het vmbo-kb/bb op bijvoorbeeld 
het Mundus of een andere vmbo school.

3. Doorstroom van DLP naar DMP of DCP. 

Beginsituatie

In schooljaar 2014/2015 heeft de interne doorstroom van DENISE Language Program 
(DLP) naar DENISE Middle Years Program (DMP) of DENISE Career Program (DCP) 
plaatsgevonden op de momenten dat de klassen in het DLP te vol raakten door grote 
instroom vanuit gr0.

De plaatsing in de DMP en DCP vindt plaats op basis van leeftijd (zie bijlage I). 

Richtlijnen voor doorstroom-momenten:

1. Het eerste halve jaar aan het begin van de nieuwe periode (P1-3) kunnen leerlingen 
van DLP naar DMP of DCP doorstromen op basis van leeftijd wordt bepaald in welke 
klas de leerling geplaatst wordt.

2. In P4-5 is enkel doorstroom naar DMP mogelijk vanuit DLP.

3. In het DLP worden richtlijnen opgesteld om het uitstroom moment van DLP naar 
DMP en DCP te reguleren en het gat tussen DLP en DMP/DCP kleiner te maken. 
Leerlingen in DLP zullen werken aan het taalprogramma en daarnaast zelfstandig de 
‘inhaalcursus’ voor de groep doen waar zij in DMP/DCP terecht zullen komen.  

De DENISE stroomcoördinator is bij alle leerlingbesprekingen aanwezig en bespreekt 
met de mentoren wanneer de leerlingen door-stromen of afstromen naar het Mundus. 
De stroomcoördinator zal ook contact onderhouden met het Mundus en de mentoren 
(intake coördinator ISK, Juul Hofstee) over de plaatsing van betreffende leerlingen. 

4. Uitstroom van DCP naar regulier 

De decaan houdt het overzicht van de uitstromende leerlingen van DENISE (uit DMP en 
DCP) naar andere scholen. Hierover vindt contact plaats tussen mentor, decaan, leerling 
en ouders. 

Naar aanleiding van de schoolkeuze van de leerling en ouders zal de decaan de intake-
procedure voor zij-instroom leerlingen uitzoeken en deze communiceren met de ouders 
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en mentor. Leerling en ouders zullen zelf de formulieren moeten verzamelen en invullen 
(decaan en mentor ondersteunen hierbij en verzamelen de documenten die de school 
dient te leveren).

De decaan onderhoudt het contact met de verschillende scholen en draagt zorg voor 
een heldere communicatie met alle partijen. De decaan is verantwoordelijk voor het 
houden van het overzicht van de plaatsing van alle leerlingen en het zoeken van 
beschikbare plaatsen. Ook de communicatie met het secretariaat over de plaatsing van 
de leerlingen ligt bij de decaan.

De SchoolWisselaarsFormulieren en overige informatie worden door de mentor ingevuld 
en op een centraal punt verzameld, zodat zowel mentor als decaan er ten alle tijden bij 
kunnen. 

Voor de doorstroom naar het MBO zie ‘5. Uitstroom van MDMDP naar MBO-4 of havo 
4’. 

5. Uitstroom van MDMDP (gr14) naar MBO-4 of havo 4 

Na het behalen van een mavo diploma zullen de leerlingen uit het Mundus Denise Mavo 
Diploma Programma (MDMDP) uitstromen naar een MBO niveau 4 opleiding of naar 
een 4e klas havo op het VAVO. 

De decaan, de stroomcoördinator en de LOB-docenten zullen zorgdragen voor de 
voorlichting omtrent de uitstroom en het bezoeken van verschillende opleidingen.

De decaan draagt zorg voor de communicatie over de studiekeuze met het secretariaat 
en waarborgt dat deze gegevens correct in het VO overstap MBO (Intergrip) staan.

Ook onderhoudt de decaan contact met betreffende MBO opleidingen en vult de 
benodigde formulieren in of draagt deze taak over aan de mentor van de leerling.

6. Uitstroom van het DDP naar het hoger onderwijs (HBO of 
Universiteit). 

Dit stuk zal worden geschreven door de DPP coördinator. Komend schooljaar zal dit 
ontwikkeld worden en zal er een plan gemaakt worden hoe dit vormgegeven zal worden 
in de toekomst.

Grofweg zullen leerlingen die het IBDP voldoende afronden kunnen doorstromen naar 
de Universiteit en de leerlingen die het IBCC voldoende afronden doorstromen naar het 
HBO.

�3



2015/2016

7. 1 Uitstroom van het DMP naar reguliere VO scholen en van reguliere 
VO scholen naar het DMP. 

De leerlingen die vanuit het DMP naar reguliere scholen uitstromen zullen dit zelf 
moeten aangeven. Op het moment dat hier sprake van is zullen betreffende mentor, 
ouders, leerling en decaan in gesprek gaan over de schoolkeuze.

Voor de vervolgprocedure zie ‘4. Uitstroom DCP naar regulier’.

7.   2 Instroom van reguliere PO/VO scholen naar het DMP of DCP. 

Leerlingen die zich aanmelden bij DENISE worden op basis van hun leeftijd, rapport of 
advies van vorige school en de uitkomst van een intake gesprek (waarin de 
verschillende mogelijkheden voor de leerling bij DENISE worden besproken) geplaatst in 
een groep.

Aan het begin van het schooljaar worden leerling en ouders uitgenodigd op een gesprek 
waarin kennis wordt gemaakt en het Student Career Plan wordt ingevuld. In dit SCP 
wordt aangegeven wat de verschillende mogelijkheden zijn voor de leerling en wat de 
wensen zijn. In de loop van het schooljaar wordt het SCP nogmaals bekeken en 
besproken of de gestelde doelen nog realistisch zijn of dat zij bijgesteld moeten worden. 
Naar aanleiding van de rapportzinnen, werkhouding, aanwezigheid en resultaten van de 
leerling zal het SCP aangepast of aangehouden worden.
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Bijlage I: 1516 Denise Doorstroom schema
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