
Informatieavond 

klas 2: determinatie

Sandra Dekker -
afdelingsleider klas 1 en 2 havo / vwo



Programma

Uitleg overgangsnorm en determinatie.

Samenzijn met de mentor.



Klas 2

Leerling in balans:
- Plannen en organiseren.
- (Huis-)werk goed bijhouden.
- Leren leren van stof en vaardigheden.



Toets- en cijferbeleid

Toets- en cijferbeleid: schoolgids p. 16 e.v.

Per vak: 8 leertoetsen & 2 – 4 andere toetsen.

Toetsen hebben waarde 1 of 2.

Onderbouw: alle vakken werken met een voortschrijdend 
gemiddelde.



Overgangsnorm: schoolbrede regels

1. Kernvakkenregel Nederlands, Engels en wiskunde:
- bevorderd als leerling maximaal 1 x 5 heeft; 
- bespreekmarge als leerling 1 x 4 of 2 x 5 heeft; 
- gedoubleerd als leerling 2 x 4, 3 x 5, 1 x 4 en 1 x 5 heeft.

2. Cijfer rekenen:
Leerling met onvoldoende voor rekenen zit automatisch in 
de bespreekmarge.



Overgangsnorm klas 2

Een leerling is bevorderd als hij voldoet aan de  
schoolbrede overgangsregels én voor alle vakken een 
voldoende heeft of maximaal drie tekorten, maar geen 
cijfer lager dan een vier heeft.

Cijfer 5 = één tekort
Cijfer 4 = twee tekorten



Bespreekmarge over / doubleren

- Bij vier of vijf tekorten.
- Het cijfer 3.

(Latijn telt niet mee bij de overgang) 



Doubleren niet altijd zinvol

Doubleren bevordert motivatie bijna nooit. 

Te moeilijk? Overstap naar 3 vmbo tl soms beter.

Doel: leerling op de juiste plek.

Een succesvolle leerling = een blije leerling.



Determinatie havo of vwo

Drie clusters van vakken:
1: wiskunde, natuur-/scheikunde, biologie.
2: geschiedenis, aardrijkskunde.
3: Nederlands, Engels, Duits, Frans.

Per groep wordt het gemiddelde van de onafgeronde 
rapportcijfers bepaald.
De som van deze gemiddelden bepaalt de determinatie. 



Voorbeeld 1

Groep 1 wiskunde 7,6
natuur-/scheikunde 7,0
biologie 5,6 > 20,2 : 3 = 6,7 

Groep 2 aardrijkskunde 6,7
geschiedenis 7,1 > 13,8 : 2 = 6,9

Groep 3 Nederlands 7,1
Engels 5,6
Duits 5,7
Frans 6,2 > 24,6 : 4 = 6,2

Som van de drie groepen: 6,7 + 6,9 + 6,2 = 19,8



Determinatie

3 havo:
Totaal van de groepen onder de 20 punten

3 vwo: 
Totaal van de groepen 21 punten of meer. Geen vak van deze 
groepen onder de 5,5



Bespreekmarge havo  / vwo

- Drie groepen hebben totaal van 20,0 tot 21,0 punten.
- Wel 21,0 punten, maar een cijfer onder de 5,5 (onafgerond 

gemiddelde) voor een vak uit één van de drie groepen.
- Wel 21 punten, maar klas 2 voor de tweede maal gedaan.



Communicatie

- Determinatiekolom magister
- Rol ouders
- Rol mentor



Stimuleren is prima, maar…



Lokaal van de mentor

2a BRM / SLW 111
2b NOL 112
2c HEI 113
2d LTT 127
2e MEE 115
2f WYN 117
2g VER 118
2r GLI 119
2s VOS 128


