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1. Determinatie basis –kaderberoepsgerichte leerweg en determinatie 

kaderberoepsgerichte leerweg-mavo 
 
Leerjaar 1 
Alle leerlingen krijgen voor alle vakken (met uitzondering van lichamelijke opvoeding en Art=Shock) 
twee cijfers op het rapport: opstroom B/K een basiscijfer en een kadercijfer, opstroom K/M een 
kadercijfer en een mavocijfer, opstroom M/H een mavocijfer en een havocijfer.  
 
De cijfers komen niet tot stand door omrekening, maar zijn het resultaat van aparte toetsen en/of 
opdrachten.  
 
Door al in leerjaar 1 te starten met beoordelen  zal het voor leerlingen en ouders sneller duidelijk 
worden welk niveau het beste bij een leerling past. Bovendien doen we recht aan het verschil in 
capaciteiten van onze leerlingen.  
Tijdens de COL (coach-ouder-leerling) gesprekken worden alle indrukken en observaties van de coach 
en docenten ook met de leerling en zijn ouders besproken. In het laatste COL gesprek van leerjaar 1 
wordt al een ‘voorlopig- determinatie’ advies gegeven, toegelicht en ook vastgelegd in het dossier. 
Determinatie vindt plaats bij het tweede rapport (2.2).  
 
Bij de laatste rapportvergadering in leerjaar 1 kan besloten worden een leerling in leerjaar 2 op één 
niveau te beoordelen. Bij het nemen van dit besluit wordt ook gekeken naar de resultaten van Cito-
Vas-toets. Dit besluit kan per vak verschillend zijn. Ouders worden hierover door de coach 
geïnformeerd en dit wordt bevestigd in een e-mail die via SOM wordt verstuurd.  
 
De richtlijnen voor determinatie voor de mavo in leerjaar 2 (opstroom-klassen) zijn: 

1. Bij het tweede rapport een voldoende cijfer voor het mavo-niveau (in de KM-klassen). Uitslag 
van de Cito-Vas-toets 0 moet een duidelijke indicatie zijn voor geschiktheid voor de mavo. 

2. De leerlingen krijgen van de docenten voor hun werkhouding, inzicht en gedrag de 
beoordeling <goed>. 

3. Er is een positief advies van het docententeam. Dit advies bespreekt de coach met het team 
(eventueel is er nog contact met de leerling en/of de ouders/verzorgers). Indien 
nodig/gewenst wordt de adjunct-directeur hier nog bij betrokken.  

4. De teamleider neemt vervolgens een besluit. Wanneer dit besluit afwijkt van het advies van 
het team, vindt er terugkoppeling plaats naar het team.  
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2. Het proces van de determinatie basisberoepsgerichte leerweg of kader 

beroepsgerichte leerweg 
 
Het proces van determinatie begint eigenlijk meteen bij de binnenkomst van de leerlingen in de 
brugklas. Het is van belang dat er zorgvuldig over een langere periode gekeken wordt naar de 
ontwikkelingen van de leerling en al deze indrukken maken onderdeel uit van het uiteindelijke 
determinatie advies einde periode twee in het 2e leerjaar. Daarmee is het advies geen 
momentopname (of foto) maar het resultaat van een ruim anderhalf jaar durend begeleidingstraject 
(film). 
Bij het determinatie-advies wordt zowel gekeken naar de behaalde cijfers, maar ook naar studie- en 
werkhouding, de mate waarin de leerling regie en kennis heeft over zijn leerproces en in staat is zijn 
eigen hulpvragen te formuleren. 
 
Uitgangspunt blijft dat leerlingen in basis/kader-klassen in principe worden beoordeeld op twee 
niveaus. Bij het tweede rapport in maart vindt de definitieve determinatie voor basis, kader, 
gemengde leerweg (GL) of mavo plaats. Na het tweede rapport worden álle leerlingen alleen op basis- 
kaderniveau, GL-niveau of mavo-niveau getoetst. 
 
Verloop van het determinatie proces 

1. Op het eerste rapport in leerjaar 2 wordt een tweede voorlopig advies voor de leerweg 
gegeven. 

2. In maart is van elke leerling de keuze voor een profiel bekend en indien van toepassing het 
keuzevak binnen het profiel. 
Coaches overleggen met de decaan onderbouw of er t.a.v. de afdelingskeuze van de leerling 
positief geadviseerd kan worden. Hierbij worden gegevens vanuit LOB en de gegevens, die 
bekend zijn, betrokken. Indien er grote twijfels blijven bestaan rondom het te kiezen profiel 
kan de decaan nog een interessetest afnemen.  

3. Op basis van de cijfers van het tweede rapport wordt vastgesteld of een leerling in aanmerking 
komt voor de basis- kaderberoepsgerichte leerweg, GL of mavo. Deze voorlopige conclusie 
wordt tijdens de rapportvergadering voorgelegd aan de docenten. Zij kunnen hierop reageren. 
Alle leerlingen die in de bespreekzone vallen worden besproken. In geval van een stemming 
wordt er alleen gestemd door docenten die een vak geven met niveaudifferentiatie. Bij 
blijvende twijfel of bij stakende stemmen neemt de teamleider een beslissing. Bij de 
besluitvorming wordt ook rekening gehouden met de resultaten van de Cito toetsen. Bij het 
tweede rapport wordt een bindend advies voor de leerweg gegeven. Dit geldt ook bij het 2e 
rapport kader/mavo en mavo/havo. 
In periode 3 wordt de leerling alléén op het gedetermineerde niveau getoetst en beoordeeld. 
Bij het tweede rapport of zo snel mogelijk daarna wordt middels een brief de beslissing ten 
aanzien van de te volgen leerweg aan de ouders/leerlingen bekend gemaakt en wordt er ook 
een positief of negatief advies gegeven ten aanzien van de gemaakte keuze voor een profiel/ 
keuzevak. Dit kan leiden tot nader overleg met de ouder(s)/verzorger(s).  
 

 
4. Bij het derde rapport worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over:  

- het definitieve profiel  
- het keuzevak (indien van toepassing) binnen het profiel 
- de leerweg 
- eventuele advisering om een vak op een hoger niveau af te leggen 
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3. De criteria bij determinatie voor de kaderberoepsgerichte leerweg 
 
Bij de kaderberoepsgerichte leerweg 

1. In leerjaar 2 moeten alle proefwerken, overhoringen etc. voor de vakken die in de bovenbouw 
gaan meetellen in de slaag- zakregeling (zie website) op kaderniveau zijn gemaakt (met 
uitzondering van lichamelijke opvoeding en ART=Shock). 

2. Maximaal 1 tekort (cijfer 5) op de kaderniveau-lijst voor de vakken die in de bovenbouw gaan  
meetellen in de slaag- zakregeling. 

3. Minimaal 7,0 gemiddeld over alle cijfers die in de bovenbouw gaan meetellen in de slaag- 
zakregeling (met uitzondering van lichamelijke opvoeding en ART=Shock). 

4. Leerlingen met een gemiddeld cijfer vanaf 6.4 t/m 6.9 vallen in de bespreekzone. 
5. Uitslagen van de Citotoetsen moeten de indicatie ondersteunen.  

 
Welke vakken tellen mee bij deze determinatie basis-kader?  
 
Zorg &Welzijn met keuzevak wiskunde: 
Nederlands, Engels, wiskunde, natuur & zorg (i.v.m. biologie), m & m (i.v.m. maatschappijleer) 
Zorg & Welzijn met keuzevak maatschappijkunde: 
Nederlands, Engels, natuur & zorg (i.v.m. biologie), m & m (i.v.m. maatschappijleer en 
maatschappijkunde) 
 
Economie & Ondernemen, met keuzevakken wiskunde en Duits: 
Nederlands, Engels, wiskunde en m & m (i.v.m. maatschappijleer en economie)  
Dienstverlening & Producten 
Nederlands, Engels, wiskunde, m & m en natuur & zorg 
 
Techniek (de profielen BWI, PIE, M & T): 
Nederlands, Engels, wiskunde, m & m (i.v.m. maatschappijleer), techniek & technologie en nask. 
 
De criteria voor de determinatie vanuit kader-beroepsgericht zijn naar mavo- GL : 
 

1. Bij het tweede rapport een gemiddeld kadercijfer van 8,0 of hoger voor de volgende vakken; 
Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, natuur & zorg, nask en techniek & 
technologie. Voor de GL wordt gekeken naar het gekozen vakkenpakket (= 5 AVO-vakken).  

2. Uitslagen van de Cito toetsen 0, 1 en 2 moeten een duidelijk indicatie zijn voor geschiktheid 
voor de mavo. 

3. Met de mavocijfers die in de derde rapportperiode zijn behaald moet worden voldaan aan de 
overgangsnormen mavo 2 naar mavo 3.  

4. De leerlingen krijgen van de docenten voor hun werkhouding, inzicht en gedrag de 
beoordeling <goed>. 

5. Er is een positief advies van het docententeam. Dit advies bespreekt de coach met het team 
(eventueel is er nog contact met de leerling en/of de ouders/verzorgers).  

6. De teamleider neemt vervolgens een besluit. Wanneer dit besluit afwijkt van het advies van 
het team, vindt er terugkoppeling plaats naar het betreffende team.  
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4. Determinatie van een vak op hoger niveau: overgang leerjaar 2  leerjaar 3 
 
basisberoepsgericht  kaderberoepsgerichte leerweg 
Op het tweede rapport in klas 2 krijgt elke leerling een bindend advies voor de leerweg die de leerling 
gaat volgen en voor vakken die op een hoger niveau dan de leerweg gevolgd worden. Dit geldt voor de 
vakken; Nederland, Engels, Wiskunde, Biologie, NASK en Duits. Hierna wordt de leerling alleen op het 
niveau conform het advies beoordeeld.  
 
Heeft een leerling van de basisberoepsgerichte leerweg voor bovengenoemde vak of vakken bij het 
tweede rapport op kaderniveau als niet afgerond gemiddeld cijfer een 8,0 of hoger en is de 
beoordeling voor dat vak voor zowel gedrag als werkhouding als goed beoordeeld dan komt de leerling 
in aanmerking voor de mogelijkheid om het vak op kaderniveau te gaan doen.  
De leerling maakt in de derde periode dan alle proefwerken op zowel basis als kader-niveau en krijgt 
voor beide een cijfer. Als bij het derde rapport blijkt dat de leerling nog steeds voldoet aan 
bovenstaande criteria  mag de leerlingen het betreffende vak in de bovenbouw op een hoger niveau 
afleggen. Dit wordt met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Dit gesprek wordt door de 
teamleider bevestigd in een e-mail die via SOM wordt verstuurd.  
 
Kaderberoepsgericht  mavo (KM) 
Op het tweede rapport krijgt elke kader leerling een bindend advies voor het volgen van een vak of 
vakken op een hoger niveau dan de leerweg die de leerling volgt. Dit geldt voor de vakken Nederlands, 
Engels, Wiskunde. 
Heeft een leerling voor het betreffende vak cijfers op mavo niveau dan vervallen de kadercijfers.  
De leerling maakt in de derde periode dan alle proefwerken op mavo niveau. De leerling blijft deze 
vak(ken) in de bovenbouw op het mavo niveau volgen. Dit wordt door de teamleider bevestigd in een 
e-mail naar ouders die via SOM wordt verstuurd. 
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5. Wijziging leerweg (of wijziging van het niveau van een vak dat op hoger 

niveau wordt gevolgd) in leerjaar 3 
 
In de praktijk kan het voorkomen dat in periode 3.1 van leerjaar 3 blijkt dat een leerling, ondanks een 
zorgvuldige determinatie in klas 2, niet in de juiste leerweg zit.   
 
Procedure en regels, die in acht genomen moeten worden bij het overstappen naar een andere 
leerweg: 

1. Aan het einde van de periode SE 3.1 kunnen de cijfers en het functioneren van de leerling 
reden zijn om een leerling een andere leerweg te adviseren. 
Dit wordt met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Dit gesprek wordt door de 
teamleider bevestigd in een e-mail die via SOM wordt verstuurd. 

2. 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. Bij aanvang van periode 3.2 zitten 
dus alle leerlingen in de definitieve leerweg.    

3. 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.  In bepaalde gevallen kan het 
noodzakelijk zijn dat onderdelen uit periode 3.1 van de nieuwe leerweg worden ingehaald. 

4. In periode 3.1 en 3.2 kunnen leerlingen nog een vak op een hoger niveau gaan volgen. Bij dit 
vak tellen dan voor het SE de periodes mee die voor het vak op het hogere niveau zijn. 
gevolgd. (Zie verder het examenreglement over de regels rond een vak op een hoger niveau.)  
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6. Determinatie Mavo- GL- Havo 
 
Algemeen 
De leerlingen van klas 1 en 2 ontvangen drie keer per schooljaar een rapport. Alle behaalde cijfers zijn 
bovendien te raadplegen via onze website (SOM-today). Het minimumcijfer is een 3. Het cijfer op het 
rapport is het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent dat het rapportcijfer het 
gemiddelde is van alle meetellende cijfers die tot op dat moment zijn behaald. We houden daarbij 
rekening met de weging van de cijfers.  
De rapportcijfers worden aangegeven met 1 decimaal, bijvoorbeeld een 7,6. 
 
Het jaarcijfer is het gemiddelde van alle behaalde resultaten in het betreffende leerjaar.  Het jaarcijfer 
wordt afgerond op een heel getal (5,5 wordt 6 en 5,4 wordt 5). Voor de overgangsnormen tellen alle 
vakken  even zwaar mee. 
 
Ieder jaarcijfer lager dan een 5,5 telt als een onvoldoende, waarbij na afronding het cijfer 5 staat voor 
één tekort, het cijfer 4 voor twee tekorten en het cijfer 3 voor 3 tekorten. 
 
Determinatie 
Bij de eerste voortgangsvergadering wordt een voorlopig niveau vastgesteld.  
Bij de tweede voortgangsvergadering wordt voor elke leerling een bindend advies vastgesteld.  
Bij een overgangsvergadering wordt  alleen vanwege bijzondere omstandigheden nog afgeweken van 
dit advies. 
Het advies kan zijn: 

• doorstroom naar klas 2 mavo / 3 mavo  
• doorstroom naar klas 2 havo / 3 havo 
• doorstroom naar klas 2 kader / 3 kader 
• doorstroom naar klas 3 gemengde leerweg 
• doublure (bij hoge uitzondering)  
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Het advies wordt vastgesteld op de voortgangsvergadering en is gebaseerd op adviezen van de 
vakdocenten. Daarbij wordt gelet op de volgende zaken: 

• Inzicht (IZI): Wat is het cognitieve niveau van de leerling?  
• Gedrag (GD): Hoe is de studiehouding van de leerling (actief vragenstellen, concentratie, 

betrokkenheid bij de les, etc.)? 
• Werkhouding (WH): Hoe is de (studie)vaardigheid? Gaat aan de slag zonder extra aansturing 

etc. 

Inzicht, Gedrag, Werkhouding  
 K/M M/H H 
GOED MAVO-GL HAVO GOED 
VOLDOENDE KADER MAVO-GL VOLDOENDE 
MATIG BASIS KADER MATIG 
ONVOLDOENDE Geen diploma BASIS ONVOLDOENDE 
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7 Hardheidsclausule voor de bepalingen die betrekking hebben op de 

bepalingen rond de  determinatie. 
 
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 2018-2019  
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