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Toelatingsprocedure Fioretticollege Hillegom 
Op het Fioretticollege Hillegom wordt er gewerkt met een toelatingsprocedure. Deze procedure is 
gebaseerd op artikel 2 tot en met 10 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs van 
toepassing (zie bijlage). 
 
In onderstaande staat de toelatingsprocedure van het Fioretticollege Hillegom beschreven. Voor 
vragen hierover kunt u zich wenden tot de heer Out (adj.directeur onderbouw) of de heer Kersten 
(adj.directeur bovenbouw).  
 
Toelatingscommissie van het Fioretticollege Hillegom 
Het Fioretticollege Hillegom werkt bij de aanname van nieuwe leerlingen met een 
toelatingscommissie. Doel van deze commissie is te onderzoeken welke onderwijsplaats \ 
onderwijsniveau het best bij de leerling past. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de cito-scores \ 
intelligentieonderzoek, maar ook naar de informatie van de toeleverende (school van herkomst).  
 
De toelatingscommissie van het Fioretticollege Hillegom beslist over het al of niet toelaten van een 
leerling. 
 
Zij hanteert daarbij de volgende richtlijnen: 
1. Zijn in het dossier van de leerling alle bescheiden aanwezig die nodig zijn 

(aanmeldingsformulier, onderwijskundig rapport\schoolverlatersrapport, uitdraai van het 
leerlingvolgsysteem, eventueel verslag van het intakegesprek)? 

2. Voldoet de leerling aan de criteria die zijn gesteld aan de toelating voor de gevraagde 
onderwijssoort zoals die zijn vermeld in de schoolgids en\of op de website van de school? 

3. Zijn er nog andere gegevens beschikbaar die mogelijk een rol kunnen spelen bij de beslissing 
over de toelating? 

4. Is er ruimte in het gevraagde leerjaar en\of afdeling? 
 
Samenstelling van de toelatingscommissie van het Fioretticollege Hillegom  
De toelatingscommissie van het Fioretticollege Hillegom bestaat altijd uit ten minste drie leden. 
Twee daarvan zijn vaste leden, te weten de directeur (of een door de directeur gemandateerde) als 
voorzitter en de zorgcoördinator. 
Afhankelijk van het leerjaar en\of de gekozen vakrichting neemt een teamleider plaats in de 
toelatingscommissie. 
 
Besluitvorming in de toelatingscommissie 
De toelatingscommissie neemt een besluit op basis van de gegevens die in het dossier behoren te 
zitten (zie ‘Te volgen procedure voor toelating van een leerling tot het Fioretticollege Hillegom op de 
volgende bladzijde). 
 
Een leerling is pas aangenomen als leerling van het Fioretticollege Hillegom als op het 
aanmeldingsformulier met een datum is aangegeven tot welk leerjaar en welke leerweg de leerling is 
toegelaten. 
Dit besluit is pas geldig als het door de voorzitter geparafeerd is.  
 
  
Bezwaarprocedure 
Ouder(s)\verzorger(s) die het niet eens zijn met het besluit van de toelatingscommissie kunnen 
binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van dit besluit hiertegen in beroep gaan bij 
de directeur van het Fioretticollege Hillegom. 
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Binnen een week zal hij, na de toelatingscommissie gehoord te hebben, besluiten of het besluit van 
de toelatingscommissie gegrond is. 
 
Slotbepaling 
In onvoorziene gevallen waarin snel gehandeld moet worden is de directeur gerechtigd om buiten de 
toelatingscommissie om een besluit te nemen over de toelating van een leerling. 
 
 
Te volgen procedure voor toelating van een leerling tot het Fioretticollege Hillegom 
Procedure voor het eerste leerjaar 
1. De teamleider leerjaar 1 verzamelt de benodigde gegevens, te weten: 
a. een door ouder(s)\verzorger(s) ondertekend aanmeldingsformulier; 
b. een onderwijskundig rapport\schoolverlatersrapport van de toeleverende school; 
c. de uitslag van de Cito eindtoets in groep 8, dan wel de gegevens van een vervangende toets,  

indien vereist; 
d. een uitdraai van het leerlingvolgsysteem. 
e. eventuele aanvullende informatie die van belang kan zijn bij de beslissing tot toelating. 
2. Aan de hand van de ingebrachte gegevens wordt als volgt gehandeld:  
a. De toelatingscommissie beslist zelfstandig op basis van de verzamelde gegevens (zie punt 1a  

t\m d).  
b. Eventueel kan besloten worden tot een gesprek met de betrokken leerling en\of  

ouder(s)\verzorger(s), alvorens tot een beslissing te komen; 
3. Voor de bovenstaande procedure (punten 1 en 2) geldt dat de aangeleverde spullen binnen 

de gestelde inschrijftermijn aan het Fioretticollege Hillegom zijn aangeleverd.  
4. Het besluit van de toelatingscommissie wordt voor de mei vakantie aan de 

ouder(s)\verzorger(s) bekend gemaakt.  
 
Indien een leerling wordt aangemeld na de uiterlijke aanmeldingsdatum ontvangen de 
ouder(s)\verzorger(s) direct na het besluit van de toelatingscommissie bericht. 
Zo spoedig mogelijk na de berichtgeving aan de ouder(s)\verzorger(s) wordt ook de basisschool op de 
hoogte gebracht van de beslissing. 
 
 
Procedure voor het tweede, derde of vierde leerjaar 
 
Algemeen: plaatsing in een leerjaar, afdeling en\of sector kan alleen geschieden indien de structuur 
van het werken in onderwijshuizen gegarandeerd blijft. Daarnaast geldt dat de basiszorg en 
leerlingbegeleiding in de lesgroepen gegarandeerd blijven.  
Voor alle leerlingen die instromen in één van de beroepsgerichte leerwegen, geldt dat zij verplicht de 
lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO) moeten volgen.  
 
Leerlingen die binnen het Fioretticollege doorstromen hebben in principe tot 1 juni voorrang ten 
opzichte van leerlingen die van buiten af komen.  
 
1. Leerlingen die zich aanmelden voor het tweede, derde of vierde leerjaar van het  

Fioretticollege Hillegom worden, indien plaatsing in het gewenste leerjaar en\of de gewenste 
sector en\of de gewenste afdeling mogelijk is, door de betreffende teamleider uitgenodigd 
voor een intakegesprek. De teamleider zorgt voor verslaglegging van dit intakegesprek. 

2. De betreffende teamleider verzamelt de benodigde gegevens, te weten: 
a. een door ouder(s)\verzorger(s) ondertekend aanmeldingsformulier; 
b. een onderwijskundig rapport van de toeleverende school; 
c. een uitdraai van het leerlingvolgsysteem; 
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d. het verslag van het intakegesprek; 
e. eventuele aanvullende informatie die van belang kan zijn bij de beslissing tot toelating. 
3. De toelatingscommissie besluit alleen of de kandidaat wordt toegelaten tot een bepaald 

leerjaar en tot welk niveau. Plaatsing in de groep wordt verzorgd door de betreffende 
teamleider. 

4. De ouder(s)\verzorger(s) ontvangen zo spoedig mogelijk na het besluit van de 
toelatingscommissie bericht. 

5. Zo spoedig mogelijk na de berichtgeving aan de ouder(s)\verzorger(s) wordt ook de 
toeleverende school op de hoogte gebracht van de beslissing. 

 
 
Aanmelding eerste leerjaar 
De leerlingen worden rechtstreeks bij de school aangemeld door hun ouder(s)\ verzorger(s) óf via de 
toeleverende basisschool. Ouder(s)\verzorger(s) vullen daartoe een aanmeldingsformulier in en 
verklaren zich door ondertekening ervan tevens akkoord te gaan met de geldende schoolregels. De 
toelatingscommissie oordeelt over de toelating van de aangemelde leerling. 
De toelatingscommissie oordeelt op grond van de volgende gegevens: 
1. een onderwijskundig rapport of schoolverlatersrapport van de toeleverende school; 
2. de uitslag van de Cito eindtoets in groep 8, danwel de gegevens van een 
vervangende toets; de uitslag van mogelijke toetsen die gemaakt zijn omdat er geen Cito- of 
vergelijkbare toets gemaakt is, dan wel omdat er twijfel bestaat over de plaatsing in een bepaalde 
stream; 
3. aanvullende gegevens van ouder(s) verzorger(s) en\of school van herkomst als het 
onderwijskundig rapport en\of toetsuitslagen daartoe aanleiding geven; 
4. bij aanmelding van een leerling voor het lwoo: een uitgebracht psychologisch rapport. 
 
 
De volgende criteria worden gehanteerd door de commissie: 
 
Algemeen 
Voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van de leerling gaat het Fioretticollege Hillegom uit van 
het basisschooladvies en de score van de CITO-eindtoets\intelligentietest. Deze dienen elkaar te 
ondersteunen.  Als er een verschil is tussen de (Cito) toetsuitslag en het advies van de basisschool, zal 
nadere informatie worden ingewonnen bij de basisschool\school van herkomst. Eventueel kan de 
toelatingscommissie besluiten de leerling een aanvullende (plaatsings)test af te nemen. 
 
Voor het lwoo 
Een adviesprocedure die op initiatief van de basisschool of vanuit het Fioretticiollege gestart wordt, 
waarbij een differentiatietest en een pedagogisch-didactisch onderzoek uitgevoerd worden door een 
extern deskundige. De Citoscore is over het algemeen lager dan 520. 
 
 
Voor het vmbo – basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (eerste twee leerjaren) 
In de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het Fioretticollege Hillegom wordt gewerkt met 
gemengde klassen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.  
Plaatsing vindt plaats op basis van een positief advies van de toeleverende school en een Citoscore 
tussen 520 en 532. 
 
Mavo 
Plaatsing op basis van het advies van de toeleverende school, waarbij wordt uitgegaan van een 
Citoscore van 532 en hoger. Leerlingen met een score van 535 en hoger worden bij voorkeur 
geplaatst in theoretische leerweg (mavo)\havo-groepen. 
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Havo 
Plaatsing op basis van het advies van de toeleverende school, waarbij wordt uitgegaan van een 
Citoscore van 540 en hoger. 
 
 
Aanmelding leerjaar 2 en hoger 
De toelatingscommissie oordeelt op basis van: 
1. een onderwijskundig rapport van toeleverende school; 
2. een verslag van het intakegesprek dat door de betreffende adjunct-directeur en\of teamleider is 
gehouden met de ouder(s)\verzorger(s) en de leerling die zich heeft aangemeld; 
3. een eventueel tweede gesprek door de adjunct-directeur\teamleider vergezeld van een 
vertegenwoordiger van de vakrichting\schoolsoort met de ouder(s)\verzorger(s) en de leerling; 
4. een naar waarheid ingevulde vragenlijst; 
5. voor leerlingen die instromen in leerjaar 3 beroepsgerichte leerweg: werkhouding en resultaten, 
zoals beoordeelt tijdens de verplicht gevolgde lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). 
 
 
Leerlinggebonden financiering (LGF) 
De scholen voor voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek hebben in het 
Samenwerkingsverband VO gezamenlijk hun toelatingsbeleid aangaande leerlingen met 
leerlinggebonden financiering (lgf) geformuleerd. 
 
Voor leerlingen met een lgf gelden dezelfde algemene en school specifieke aanmeldingsprocedures 
en toelatingscriteria als voor andere leerlingen. Daarnaast geldt nog een aantal voorwaarden die 
hieronder nader beschreven staan. De school zal bij aanmelding van een leerling met een lgf 
aan de hand van het dossier beoordelen of er mogelijkheden zijn om de benodigde en gewenste zorg 
te bieden, zodanig dat de leerling in staat geacht kan worden een diploma te behalen voor de 
onderwijssoort waarvoor hij\zij wordt aangemeld. 
De school kan bij de intake en\of toelaatbaarheidsbepaling een deskundige uit het 
Samenwerkingsverband VO Duinen Bollenstreek vragen om te adviseren. 
 
Plaatsing in de loop van het schooljaar is in principe niet mogelijk. 
 
 
 
Voorwaarden voor plaatsing lgf-leerlingen zijn voorts dat: 

 ouder(s)\verzorger(s) de grondslag van de school onderschrijven; 

 door de school van herkomst en begeleidende instanties er voor deze leerling in overleg met 
de ouder(s)\ verzorger(s) een handelingsplan is opgesteld; 

 de school in staat is om de benodigde (ortho)pedagogische en –didactische begeleiding 
zowel inhoudelijk, organisatorisch, materieel en financieel te bieden, zodanig dat adequaat 
tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke hulpvragen; 

 de kosten voor extra personele inzet, materiële aanpassingen en voorzieningen volledig 
financieel gedekt worden vanuit de gerealiseerde aanvullende bekostiging; 

 noodzakelijke materiële aanpassingen (tijdig) gerealiseerd kunnen zijn en technisch en 
architectonisch aangebracht kunnen en mogen worden; 

 toelating de rust en veiligheid voor medeleerlingen en\of personeel en\of de 
schoolorganisatie niet mag verstoren; 
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 toelating het leerproces en\of de onderwijsparticipatie voor andere leerlingen niet mag 
(dreigen te) verstoren; 

 er geen vermoedens zijn dat de noodzakelijke verzorging en\of behandeling van de lgf-
leerling tot verstoring van het onderwijsleerproces zullen leiden. Dit geldt zowel ten aanzien 
van de lgf-leerling, de medeleerlingen als het personeel van de school; 

 de school zich pedagogisch, didactisch en organisatorisch tijdig heeft kunnen voorbereiden 
op betreffende problematiek; 

 de toelatingscommissie van de school de leerling toelaatbaar acht; 

 de school bij de intake en\of toelaatbaarheidsbepaling een deskundige uit het 
Samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek kan vragen om te adviseren. 
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Reglement toelating Fioretticollege Hillegom 
 
 
 
Inleiding 
Op de toelatingsprocedure van het Fioretticollege Hillegom zijn de artikelen 2 tot en met 10 uit het 
Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs van toepassing. Voor de volledigheid staat deze 
artikelleng hieronder weergegeven. 
 
Artikel 2. Toelating algemeen 
1. Het bevoegd gezag beslist over de toelating van leerlingen. 
2. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid onder zijn 
verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend door een door het bevoegd gezag in te stellen 
toelatingscommissie. 
3. Het bevoegd gezag regelt de werkzaamheden, omvang en samenstelling van de in het tweede lid 
bedoelde toelatingscommissie en kan de uitoefening van de bevoegdheid door de commissie nader 
regelen. 
 
Artikel 3. Toelating eerste leerjaar v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o., v.b.o., uitgezonderd praktijkonderwijs 
1. Tot het eerste leerjaar van een school, behalve voor zover het betreft een school voor 
praktijkonderwijs, kan als leerling slechts worden toegelaten degene die: 
a. afkomstig is van een school voor basisonderwijs en bij wie naar het oordeel van de directeur van 
de school voor basisonderwijs de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in 
voldoende mate is gelegd, of 
b. afkomstig is van een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs als 
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en aan het einde van het schooljaar de leeftijd van 14 
jaar heeft bereikt, of 
c. afkomstig is van een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs 
of een school of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de 
expertisecentra en bij wie naar het oordeel van de directeur van de desbetreffende school of 
instelling de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is 
gelegd. 
2. Bij beslissingen over de toelating op grond van het eerste lid betrekt het bevoegd gezag het 
onderwijskundig rapport dat ingevolge artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs dan wel 
ingevolge artikel 43, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra is opgesteld. 
3. De toelating tot het eerste leerjaar van een school kan niet voorwaardelijk geschieden. 
4. In gevallen waarin toepassing van het eerste of tweede lid niet mogelijk is, kan de inspectie 
afwijking van het eerste of tweede lid toestaan. 
 
Artikel 4. Aanvullende toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 wordt de beslissing over de toelating van een kandidaat-
leerling tot het eerste leerjaar van een school voor v.w.o., voor h.a.v.o. of voor m.a.v.o., mede 
gebaseerd op een onderzoek naar de geschiktheid voor het volgen van het onderwijs aan de school 
waarvoor de toelating wordt gevraagd. 
2. Het onderzoek naar de geschiktheid vindt plaats met behulp van ten minste één van de hierna 
genoemde middelen, ter keuze van het bevoegd gezag: 
a. een toelatingsexamen, door de leraren van de school afgenomen, dat zich ten minste uitstrekt 
over de vakken Nederlandse taal en rekenen; 
b. een proefklasse; 
c. een onderzoek naar de kennis en het inzicht van de kandidaat-leerling in ten minste het laatstelijk 
door hem gevolgde schooljaar aan de basisschool, de speciale school voor basisonderwijs, de school 
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voor speciaal onderwijs, de school voor voortgezet speciaal onderwijs of de school of instelling voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs; 
d. een psychologisch onderzoek. 
3. Een kandidaat-leerling wordt niet onderworpen aan een psychologisch onderzoek als bedoeld in 
het tweede lid, onderdeel d, dan met toestemming van hen die de ouderlijke macht of de voogdij 
over hem uitoefenen. Dezen worden op hun verzoek in de gelegenheid gesteld van de resultaten van 
het onderzoek kennis te nemen. 
4. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het rapport van het in het tweede lid, onderdeel d, 
bedoelde psychologisch onderzoek wordt bewaard op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor 
het bevoegd gezag en de met het onderzoek belaste functionarissen. De ouders, voogden of 
verzorgers van de kandidaat-leerling en de inspectie krijgen desgewenst inzage in dit psychologisch 
rapport. Het psychologisch rapport wordt in de school bewaard tot ten minste drie jaren en ten 
hoogste vijf jaren na het tijdstip waarop de leerling de school heeft verlaten en wordt in elk geval 
binnen twee maanden na het verstrijken van laatstbedoelde termijn van ten hoogste vijf jaren 
vernietigd. 
5. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een in het eerste lid genoemde school die een 
gemeenschappelijk eerste leerjaar heeft met een school voor v.b.o. 
 
Artikel 5. Melding toelatingsprocedure, toelatingsbeslissingen en studieresultaten 
1. Het bevoegd gezag doet mededeling aan de inspectie van de te volgen procedure voor de toelating 
tot het eerste leerjaar. Het zendt jaarlijks binnen 6 maanden na de toelating een verslag betreffende 
de toegepaste toelatingsmiddelen en van de daarmee opgedane ervaringen aan de inspectie. 
2. Het bevoegd gezag stelt de directeur van de basisschool, de speciale school voor basisonderwijs, 
de school voor speciaal onderwijs, de school voor voortgezet speciaal onderwijs of de school of 
instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in kennis van de beslissing omtrent de 
toelating en, na afloop van het eerste leerjaar, indien de directeur dit verzoekt, van de 
studieresultaten van de leerling. 
 
Artikel 6. Afwijkingen van artikel 3 of artikel 4 
1. In afwijking van artikel 3 of artikel 4 kan het bevoegd gezag van een school voor v.w.o. of voor 
h.a.v.o. tot het eerste leerjaar van die school toelaten: 
a. de kandidaat-leerling die tot het eerste leerjaar van een andere school voor v.w.o. of voor h.a.v.o. 
is toegelaten; 
b. de kandidaat-leerling die het eerste leerjaar van een school voor m.a.v.o. gedeeltelijk heeft 
doorlopen, indien de studieresultaten daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding 
geven. 
2. In afwijking van artikel 3 of artikel 4 kan het bevoegd gezag van een school voor m.a.v.o. tot het 
eerste leerjaar van die school toelaten: 
a. de kandidaat-leerling die tot het eerste leerjaar van een andere school voor m.a.v.o. of tot het 
eerste leerjaar van een school voor v.w.o. of voor h.a.v.o. is toegelaten; 
b. de kandidaat-leerling die het eerste leerjaar van een school voor v.b.o. gedeeltelijk heeft 
doorlopen, indien de studieresultaten daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding 
geven. 
3. In afwijking van artikel 3 kan het bevoegd gezag van een school voor v.b.o. tot het eerste leerjaar 
van die school toelaten de kandidaat die tot het eerste leerjaar van enige school is toegelaten. 
 
Artikel 7. Toelatingsvoorwaarde praktijkonderwijs 
Tot een school of afdeling voor praktijkonderwijs kan als leerling worden toegelaten degene die de 
leeftijd van ten minste 12 jaar heeft bereikt. 
 
Artikel 8. Bijzondere toelatingsvoorwaarden scholen en afdelingen v.b.o., aangewezen op grond van 
artikel 24, vijfde lid, W.V.O. 
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Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3, 7 en 10, eerste lid, wordt een kandidaat-leerling niet 
toegelaten tot een school of afdeling, aangewezen op grond van artikel 24, vijfde lid, van de wet, dan 
nadat het bevoegd gezag zich ervan heeft vergewist dat dit onderwijs voor hem het meest 
aangewezen is, gelet op de bijzondere aard en doelstelling van het desbetreffende onderwijs. 
 
Artikel 9. Toelating gelijksoortige school 
Een leerling, komende van een gelijksoortige school, wordt bij toelating geplaatst in het leerjaar 
waarin de leerling op die school onderwijs had mogen volgen. 
 
Artikel 10. Toelating hogere leerjaren 
1. Tenzij artikel 9 van toepassing is, wordt een leerling niet tot een hoger leerjaar dan het eerste 
toegelaten dan nadat uit een door het bevoegd gezag ingesteld onderzoek is gebleken dat de leerling 
het onderwijs in het leerjaar waarvoor toelating wordt gevraagd, naar verwachting met voldoende 
resultaat zal kunnen volgen, met dien verstande dat toelating van een leerling tot het tweede of 
derde leerjaar niet wordt geweigerd op de grond dat de leerling een of meer vakken niet heeft 
gevolgd. 
2. Tot het vierde leerjaar van een school of afdeling voor h.a.v.o. kan als leerling slechts worden 
toegelaten degene die in het bezit is van een hierna genoemd bewijs, diploma of getuigschrift: 
a. een bewijs de eerste drie leerjaren van een school voor v.w.o. of van een school voor h.a.v.o. met 
gunstig gevolg te hebben doorlopen; 
b. het diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor zover het betreft de theoretische 
leerweg; 
c. een diploma waaruit blijkt dat een school die aansluitend op het basisonderwijs op grond van de 
Experimentenwet onderwijs heeft geëxperimenteerd met het geven van middenschoolonderwijs, 
met goed gevolg is doorlopen en een bewijs waaruit blijkt dat de resultaten van het gevolgde 
onderwijs overeenstemmen met het niveau dat ingevolge het bepaalde in onderdeel a of b van dit lid 
voor toelating van een leerling is voorgeschreven; 
d. een getuigschrift basisvorming van een school die aansluitend op het basisonderwijs op grond van 
de Experimentenwet onderwijs heeft geëxperimenteerd met basisvorming en primair 
beroepsonderwijs en een verklaring waaruit blijkt dat de resultaten van het gevolgde onderwijs 
overeenstemmen met het niveau dat ingevolge het bepaalde in onderdeel a of b van dit lid voor 
toelating van een leerling is voorgeschreven. 
3. De inspectie kan in bijzondere gevallen afwijking van het bepaalde in het tweede lid toestaan,  
indien de leerling naar verwachting het onderwijs in het vierde leerjaar met voldoende resultaat zal 
kunnen volgen. 


