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1. Uitgangspunten determinatie onderbouw: 

Alle leerlingen krijgen voor alle vakken (met uitzondering van lichamelijke opvoeding en Art=Shock)             
twee cijfers op het rapport : 1

 

 
1. De leerling dient te voldoen aan de overgangsnormen (zie document ‘overgangsnormen’). 
2. Advies onderwijsteam wordt meegewogen in het besluit ( zie document ‘(werk)houding en 

inzicht’). 
3. De Cito-toets voor lj. 1 geldt als indicatie voor geschiktheid voor het niveau. 

 
NB De uitgangspunten zijn gerangschikt op importantie. 

2. Route naar determinatie, bevordering of doubleren: 
 

● Bij rapport 1.3 volgt een voorlopig advies op de leerweg en vakken op hoger niveau. Het 

voorlopige advies wordt als notitie op het derde rapport vermeld. 

● Bij rapport 2.1 volgt een voorlopig advies op de leerweg en vakken op hoger niveau. Het                

voorlopige advies wordt als notitie op het eerste rapport vermeld. 

● Bij rapport 2.2 zal op basis van bovengenoemde uitgangspunten een bindend advies worden             

gegeven voor de leerweg en het volgen van vakken op hoger niveau. Het bindend advies op                

leerweg en vak(ken) op hoger niveau wordt als notitie op het tweede rapport vermeld. 

 

NB Ten aanzien van leerlingen die beneden of boven verwachting presteren kan er worden besloten               

om vroegtijdig (bij rapport 1.3) te determineren. Dit is mogelijk indien de leerling op het laagste                

niveau van zijn/haar leerweg niet voldoet aan de overgangsnormen. Wanneer de leerling wilt             

opstromen  moet er aan de volgende criteria worden voldaan: 

- Onafgerond minimaal een 7.5 gemiddeld voor de AVO-vakken op het hoogste niveau van             

zijn/haar leerweg 

- Nederlands, Engels en Wiskunde op hoger niveau moeten minimaal een 5.5 zijn 

- Checklist ‘vak op hoger niveau’ (ingevuld door de vakdocent) is ruim voldoende of goed  

- CITO score toont ook hoger niveau aan 

 

Voorafgaand dit besluit zijn er tijdig ambitie- en motivatiegesprekken gevoerd en vastgelegd.  

1 Uitzondering is van toepassing op onze enkelvoudige basis- en kaderklassen in de basis- kaderopleiding. Deze                
leerlingen worden alleen op basis of kaderniveau getoetst. Indien de leerling voldoet aan de criteria ‘vak op                 
hoger niveau’(hoofdstuk 3) heeft hij/zij de mogelijkheid om na rapport 1.1 op een hoger niveau getoetst te                 
worden. Dit geldt alleen voor de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde). 

1 

 Basiscijfer Kadercijfer Mavocijfer Havocijfer 

Basis-/Kaderklas X X   

Kader-/Mavoklas  X X  

Mavo-/Havoklas   X X 



(De coach zal in samenwerking met de decaan het keuzeproces van leerlingen begeleiden voor              

profiel,  keuzevakken en mogelijkerwijs vakken op hoger niveau). 

 

● Bij rapport 2.3 wordt bekeken of de leerling kan worden bevorderd naar de bovenbouw of               

moet doubleren. Het besluit wordt genomen op basis van het bindend advies en cijferlijst. 

 

3. Uitgangspunten determinatie ‘vak op hoger niveau’ : 2

 
● Bij rapport 2.2 ontvangt de leerling een voorlopig advies voor de vakken die op een hoger                

niveau dan de leerweg gevolgd worden. Dit geldt voor de vakken; Nederlands, Engels,             

Wiskunde en NaSk1 (Natuur/Scheikunde). Alleen voor de leerling uit de sector techniek is             

het mogelijk om NaSk1 op hoger niveau te volgen. 

 

● De leerling kan maximaal 2 vakken op een hoger niveau volgen. Het advies wordt uitgegeven               

op basis van de volgende criteria: 

 

● Leerling dient bij het rapport van periode 2.2 een gemiddeld cijfer van 7.5 of hoger te                

hebben voor het betreffende vak op zijn/haar lagere niveau en minimaal een 5.5 op het               

hogere niveau. 

 

● Op de checklist ‘vak op hoger niveau’ (ingevuld door de vakdocent) dient duidelijk naar              
voren te komen dat de genoemde punten met ruim voldoende of goed worden beoordeeld. 
 

● De keuze van leerling dient te worden geformaliseerd door een handtekening van ouders en              

leerling op het keuzeformulier. 

 

Indien de leerling in lj. 2 een positief advies krijgt voor het volgen van vakken op een hoger niveau,                   

dan zal hij/zij in de derde periode in leerjaar 2 alle toetsen en opdrachten maken op hoger niveau.                  

Alle cijfers op het hogere niveau moeten behaald zijn om in aanmerking te blijven voor vakken op                 

hoger niveau in leerjaar 3. 

 

● Bij rapport 2.3 staat het bindend advies over het volgen van vakken op een hoger niveau 

vermeld op het rapport.  

 

NB De leerling met een vak op hoger niveau doet schoolexamen en centraal examen. Het hogere                

niveau telt mee bij de slaag-zakregeling. Een leerling heeft het recht om het vak in het tweede tijdvak                  

over te doen op het niveau van zijn/haar eigen leerweg. Dit gaat niet ten koste van zijn/haar recht op                   

herkansing voor een AVO vak. Het SE cijfer kan daarbij niet worden aangepast. 

2 Uitzondering is van toepassing op onze enkelvoudige basis- en kaderklassen in de basis- kaderopleiding. Deze                
leerlingen kunnen na rapport 1.1 vakken op hoger niveau volgen. De leerling moet hiervoor voldoen aan de                 
volgende criteria: 

1. Onafgerond minimaal een 7.5 gemiddeld voor het betreffende vak (Nederlands, Engels en/of            
Wiskunde). 

2. Checklist ‘vak op hoger niveau’ (ingevuld door de vakdocent) is ruim voldoende of goed. 
3. CITO score toont ook hoger niveau aan. 
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4. Uitgangspunten wijziging leerweg en/of vak (op hoger niveau): 
 
In de praktijk kan het voorkomen dat in periode 3.1 blijkt dat een leerling, ondanks een zorgvuldige                 
determinatie in klas 2, niet in de juiste leerweg zit. 
In dat geval bestaat de mogelijkheid het bindend advies te herzien. Het initiatief ligt in deze bij het                  
docententeam en teamleider. In overleg met leerling en ouders zal worden bekeken welke nieuwe              
leerweg en/of profiel uitkomst biedt. 
 
Procedure en regels, die in acht genomen moeten worden bij het overstappen naar een andere               
leerweg: 
 

1. Er kan niet eerder overgestapt worden dan aan het einde van periode 3.1. Dit is tevens het                 
enige moment dat een leerling van leerweg kan veranderen of vakken op hoger niveau kan               
laten vallen. Bij aanvang van periode 3.2 zitten dus alle leerlingen in de definitieve leerweg               
en hebben het juiste vakkenpakket.  

2. De resultaten die in periode 3.1 zijn behaald komen te vervallen en tellen dus niet mee bij                 
het berekenen van het eindcijfer van het schoolexamen. Het is noodzakelijk dat onderdelen             
uit de schoolexamens uit periode 3.1 van de nieuwe leerweg worden ingehaald of             
herberekend (het beroepsgerichte vak en maatschappijleer). 

 
 
 

5. Hardheidsclausule voor de bepalingen die betrekking hebben op  
de bepalingen rond de determinatie, bevordering en doubleren: 

 
De directeur van het Fioretti College Hillegom kan in bijzondere gevallen ten gunste van een leerling                
van de bepalingen in dit document afwijken. Indien toepassing van de bepalingen bij een individuele               
leerling niet in het belang is van zijn studie- en/of persoonlijke ontwikkeling c.q. tot een onredelijke                
of onbillijke situatie leidt, kan de directeur het oorspronkelijke besluit herzien en een nieuwe              
beslissing nemen. 
 
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen een beroep doen op deze hardheidsclausule door binnen 14            
werkdagen, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen tegen het oorspronkelijke besluit.            
Dit bezwaar moet gericht zijn aan de directeur. De directeur neemt binnen 7 werkdagen na               
ontvangst van het bezwaar een nieuwe beslissing. Ouders worden hiervan schriftelijk in kennis             
gesteld. 
 
 
Hillegom, schooljaar 2020-2021 
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