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Regeling doubleren Udens College
Inleiding
Er zijn ten aanzien van doubleren geen wettelijke voorschriften. Het is dus de school zelf die
bepaalt of en in welke mate men toestaat dat leerlingen één of meerdere leerjaren doubleren.
Met andere woorden: er bestaat geen automatisch recht op doubleren.
De maximale verblijfsduur van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt grotendeels door de
school bepaald. Per 1 augustus 2012 is de maximale verblijfsduur in het vmbo afgeschaft. Over
de eerste 3 leerjaren van havo en vwo mogen leerlingen maximaal 5 jaar doen. De bovenbouw
van de havo en het vwo kent geen wettelijke regels die voorschrijven hoe lang leerlingen erover
mogen doen. De school zelf bepaalt hier de maximale verblijfsduur.
Verder moet de school ervoor zorgen dat de op te stellen regeling redelijk is en van tevoren
bekend is bij de leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Algemeen
Als een leerling doubleert, is hij niet zonder meer toelaatbaar tot (een hoger leerjaar van) een
ander schooltype op het Udens College. Nadat de docentenvergadering heeft vastgesteld dat de
leerling ‘niet bevorderd’ is naar het hogere leerjaar van dezelfde opleiding, brengt de
docentenvergadering een advies uit over het meest geschikte vervolg. De afdelingsdirecteur van
de betreffende leerling neemt mede op basis van het advies, voor zover dit advies het verlaten
van de opleiding betreft, samen met de leidinggevende van de vervolgopleiding hierover een
besluit. In geval van geschillen wordt een definitief besluit t.a.v. plaatsing binnen het Udens
College genomen door de twee voorzitters van de sectordirecties.
Een leerling die in twee opeenvolgende schooljaren doubleert, moet - bijzondere
omstandigheden voorbehouden - dit schooltype verlaten. Bij overstap van de ene sector naar de
andere, worden reeds gemaakte doublures meegenomen.
Als deze leerling niet geplaatst kan worden in een hoger leerjaar van een ander schooltype,
moet hij - in principe - het Udens College verlaten. Plaatsing in hetzelfde leerjaar van een
"lager" schooltype is dan dus ook niet mogelijk.
Doubleren sector vmbo
Op de sector vmbo mogen leerlingen in totaal maximaal twee keer doubleren. Dit is inclusief
het eventueel opnieuw mogen doen van het examenjaar.
Het is niet toegestaan:
•
twee keer hetzelfde leerjaar van het vmbo te doubleren;
•
twee achtereenvolgende leerjaren van het vmbo te doubleren (repeterend doubleren).
Doubleren in de brugklas wordt als zeer onwenselijk beschouwd en is daarom alleen in
uitzonderingsgevallen mogelijk; dit ter beoordeling door de voorzitter van de sectordirectie op
voordracht van de afdelingsdirecteur.
Leerlingen uit het examenjaar hebben het recht het examenjaar éénmaal op de sector vmbo
over te doen, ongeacht of zij in het voorexamenjaar reeds gedoubleerd hebben.
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Afwijking van het hierboven gestelde is in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Hierover beslist
de voorzitter van de sectordirectie op voordracht van de afdelingsdirecteur van de betreffende
afdeling.
Doubleren sector havo-vwo
Op de sector havo-vwo mogen leerlingen in totaal maximaal twee keer doubleren.
Doubleren in de brugklas wordt als zeer onwenselijk beschouwd en is daarom alleen in
uitzonderingsgevallen mogelijk; dit ter beoordeling door de voorzitter van de sectordirectie op
voordracht van de afdelingsdirecteur.
Het is niet toegestaan:
•
twee keer hetzelfde leerjaar van het havo-vwo te doubleren;
•
twee achtereenvolgende leerjaren van het havo-vwo te doubleren (repeterend
doubleren);
Leerlingen uit het examenjaar vormen hierop een uitzondering. Zij hebben het recht het
examenjaar éénmaal op de sector havo-vwo over te doen, ongeacht of zij in het voorexamenjaar
reeds gedoubleerd hebben of dat zij in totaal al tweemaal gedoubleerd hebben.
Afwijking van het hierboven gestelde is in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Hierover beslist
de voorzitter van de sectordirectie op voordracht van de afdelingsdirecteur van de betreffende
afdeling.

O:\Vastgestelde stukken\onderwijs\Regeling doubleren Udens College dec.12.docx

