
 
Advies- en determinatie normen algemeen D-, E-, en Topklassen 
 
Algemene regels voor de adviesnormen en determinatie normen 

- In de brugklas starten alle leerlingen met les en toetsen op het hoogste niveau. (In een 
D-klas op Havo niveau. In een E-klas op Vwo niveau, 1 cijfer.) Als duidelijk is dat dit niveau 
niet past bij de leerling dan krijgt de leerling de gehele toets op een ander niveau. Indien van 
toepassing kan er dus sprake zijn van opstroom of afstroom per vak. De uitspraak van de 
docentenvergadering hierin is bindend. Consequenties van op- of afstroom (per vak) worden 
door de mentor met leerling en ouders besproken en vastgelegd.  

- Wanneer een leerling cijfers op twee niveaus krijgt  is bij de determinatie het hoogste cijfer 
leidend.  

- Kernvakken worden apart beoordeeld (NE, WI, EN). 
- Tekorten: gemiddelden van alle vakken worden hierin meegenomen. 
- Competenties (OMZA) worden meegenomen wanneer een leerling in de bespreking staat.  
- Bij bespreking is de uitspraak van de docentenvergadering bindend. 
- Cijfers van 5,0 t/m 5,9 tellen als 1 tekort 
- Cijfers lager dan 5,0 tellen als 2 tekorten. 
- Uitgangspunt van de tweejarige brugperiode is dat leerlingen twee jaar in dezelfde klas 

blijven. Er vindt dus geen determinatie plaats na leerjaar 1. Dat wil zeggen dat de 
‘adviesnormen periode 4’ gebruikt worden om te bepalen op welk niveau de leerling (per 
vak) wordt bediend binnen de bestaande klas.  

- De gemiddelde cijfers die in leerjaar 1 behaald zijn vormen startpunt voor leerjaar 2. 
Vakgroepen bepalen de weging van dit cijfer.  

- Alle leerlingen die volgens de advies-/determinatienorm niet bevorderd zijn, komen 
vervolgens in bespreking voor de te volgen leerroute. 
 

Adviesnormen periode 4: 

 2K/T 2T/H 2H/V 2VWO + 

 

 

 

1D/1TOP-TH 

Gem 6,3 en lager 6,4 - 7,9 8 en hoger  

Tekorten 3 of meer Max. 3 Max. 1   

Kernvakken 

(NE, EN, WI) 

Max. twee 

5,0 of één 

4,0 

Max. één 5,0 

binnen de 

kernvakken 

Alle 

kernvakken 

zijn 

gemiddeld 

voldoende 

 

Competenties Competenties zijn niet bindend, maar kunnen doorslaggevend 

zijn bij een bespreekgeval. 

 

 

Gem.  6,4 en lager 6,5 - 7,4 7,5 en hoger 

Tekorten  3 of meer Max. 3 Max. 1  



 

1E/1TP-HV 

Kernvakken  

(NE, EN, WI) 

 Max. twee 5,0 

of één 4,0 

Max. één 5,0 

binnen de 

kernvakken 

Max. één 5,0 

binnen de 

kernvakken 

Competenties Competenties zijn niet bindend, maar kunnen doorslaggevend 

zijn bij een bespreekgeval. 

 

 Adviesnormen periode 6 en determinatienormen periode 7: 

 3K 3T 3TH 3H 3A 3G 

 

 

 

2D/2TP-TH 

Gem 6,0 en 

lager 

6,0 - 6,5 6,6 - 7,1 7,2 - 7,7 7,8 en 

hoger 

 

Tekorten 5 of 

meer 

max. 4  max. 3  max. 2  geen  

Kernvakken 

(NE, EN, WI) 

 

 Max. 

twee 5,0 

of een 

4,0 

Max. één 

5,0 

binnen 

de 

kernvakk

en 

Max. één 

5,0 

binnen 

de 

kernvakk

en 

Alle 

kernvakke

n zijn 

gemiddel

de 

voldoend

e 

 

Competenties Competenties zijn niet bindend, maar kunnen doorslaggevend zijn bij 

een bespreekgeval. 

  3K 3T 3TH 3H 3A 3G 

 

 

 

2E/2TP-HV 

Gem.  6,0 en 

lager 

6,0 - 6,2 6,3 - 6,8 6,9 - 7,4 7,5 of 

hoger 

Tekorten  5 of 

meer 

Max. 4  Max. 3  Max. 2  Max. 2  

Kernvakken 

(NE, EN, WI) 

  Max. 

twee 5,0 

of een 

Max. 

twee 5,0 

of een 

Max. één 

5,0 

binnen de 

Max. één 

5,0 

binnen 



4,0 4,0 kernvakke

n 

de 

kernvakk

en 

Competenties Competenties zijn niet bindend, maar kunnen doorslaggevend zijn bij 

een bespreekgeval. 

 
Beoordeling op competenties  
De rapportages geven naast een cijferbeeld ook een weergave van groei op persoonlijk vlak in de 
vorm van inzicht in ontwikkeling op competenties.De competenties worden via OMZA beoordeeld 
door alle docenten en zijn voor ouders en leerlingen inzichtelijk.  
 


