
Normering cohort 2018-2019 
 

Overgang 1e naar 2e jaar niveau 4 Gehaald 

Alle periode projecten zijn behaald (periode project is behaald als maximaal 2 
vakken onvoldoende zijn) 

 

Alle cijfers gemiddeld per vak op jaarbasis een 7,0 of hoger  

Geen cijfer lager dan een 4,0 (bij minder dan 85% aanwezigheid (per periode) 
wordt een 1,0 ingevuld voor het betreffende vak) 

 

LB programma moet zijn afgesloten  

BPV moet voldoende zijn: 

Beoordeling 

Uren 

Opdrachten 

 

Ontwikkelingslijnen voldoende (verantwoordelijkheid, initiatief, sporthouding, 
doorzettingsvermogen en feedback) 

 

 

Uitgestelde bevordering  

BPV nog niet geheel voldaan, inleveren 1e maandag nieuwe schooljaar  

Indien niet voldaan, eventueel afstromen naar februarigroep  

 

Bespreekgeval   

Niveau 4: 1 cijfer (gemiddeld per vak) is onder de 7,0, maar boven de 5,5  

Niveau 4: 2 gemiddelde cijfers (per vak) zijn onder de 7,0, maar boven de 6,5  

LET OP!! Wat is er bepalend voor uitspraak: ontwikkeling en vergaderuitspraak 
is bindend. 

 

 

Afstroom februarigroep  

Periode 1 en 2 zijn de cijfers gemiddeld boven de 5,5.  

Voldoende groei op de ontwikkelingslijnen  

Verklaarbare omstandigheden  

Positief advies vanuit het docententeam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Overgang 1e naar 2e jaar niveau 3 Gehaald 

Alle periode projecten zijn behaald (periode project is behaald als maximaal 2 
vakken onvoldoende zijn) 

 

Alle cijfers per vak een 5,5 of hoger, gemiddeld  

Geen cijfer gemiddeld lager dan een 4,0 (bij minder dan 85% aanwezigheid 
(per periode) wordt een 1,0 ingevuld voor het betreffende vak 

 

LB programma moet zijn afgesloten  

BPV moet voldoende zijn: 

Beoordeling 

Uren 

Opdrachten 

 

Ontwikkelingslijnen voldoende (verantwoordelijkheid, initiatief, sporthouding, 
doorzettingsvermogen en feedback) 

 

 

Uitgestelde bevordering Gehaald 

BPV nog niet geheel voldaan, inleveren 1e maandag nieuwe schooljaar  

Indien niet voldaan, eventueel afstromen naar februarigroep  

 

 

Bespreekgeval Gehaald 

Niveau 3: 1 cijfer (gemiddeld per vak) is onder de 5,5, maar boven de 4,0  

Niveau 3: 2 gemiddelde cijfers (per vak) zijn onder de 5,5, maar boven de 5,0  

Niveau 3: een pos bindend studieadvies en pp 4 niet gehaald(over of 
afstroom naar feb groep) 

 

LET OP!! Wat is er bepalend voor uitspraak: ontwikkeling en 
vergaderuitspraak is bindend 

 

 

Afstroom februarigroep Gehaald 

Periode 1 en 2: de cijfers zijn gemiddeld boven de 5,5.  

Voldoende groei op de ontwikkelingslijnen (verantwoordelijkheid, initiatief, 
sporthouding, doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Verklaarbare omstandigheden  

Positief advies vanuit het docententeam  

 

Afstroom niveau 2 Gehaald 

Afhankelijk van behaalde resultaten en ontwikkeling op het betreffende 
niveau (In overleg met de teamleider niveau 2) 

 

Aanwezigheid boven de 85%  

Voldoende groei op de ontwikkelingslijnen (verantwoordelijkheid, initiatief, 
sporthouding, doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Verklaarbare omstandigheden  

Positief advies vanuit het docententeam  

 

 



 

 

 

 

Overgang 2e naar 3e jaar niveau 4 Gehaald 

Kerntaak 1 en 2 zijn behaald  

Alle periode projecten zijn behaald (periode project is behaald als maximaal 2 
vakken onvoldoende zijn) 

 

Geen cijfer lager dan een 4,0 (bij minder dan 85% aanwezigheid (per 
periode) wordt een 1,0 ingevuld voor het betreffende vak) 

 

LB programma moet zijn afgesloten  

BPV moet voldoende zijn: 

Beoordeling 

Uren 

Opdrachten 

 

Ontwikkelingslijnen voldoende (verantwoordelijkheid, initiatief, sporthouding, 
doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Keuzedelen (2) zijn geëxamineerd en zijn behaald  

 

Uitgestelde bevordering Gehaald 

BPV nog niet geheel voldaan, inleveren 1e maandag nieuwe schooljaar  

Indien niet voldaan, een afstroom of herplaatsing op een ander niveau. 
Bepaald door de vergadering 

 

 

Bespreekgeval Gehaald 

1 keuzedeel met als resultaat een onvoldoende of poging vergeven  

Niveau 4: 1 cijfer is onder de 5,5, maar boven de 5,0  

Afstroom Niveau 3: Kerntaak 1 en/of 2 is/zijn niet behaald  

Afstroom Niveau 3: 2 cijfers (vak gemiddelde) onder de 5,5, maar boven de 
4,0 

 

Bij te veel hiaten kan de student het halve of hele jaar dienen over te doen  

 

Afstroom februari groep Gehaald 

Kerntaak 1 en/of 2 zijn/is niet behaald  

Periode 1 en 2 zijn de cijfers gemiddeld boven de 5,5  

Voldoende groei op de ontwikkelingslijnen (verantwoordelijkheid, initiatief, 
sporthouding, doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Verklaarbare omstandigheden  

Positief advies vanuit het docententeam  

 

 

 

  



Overgang 2e naar 3e jaar niveau 3 Gehaald 
Alle periode projecten zijn behaald (periode project is behaald als maximaal 
2 vakken onvoldoende zijn) 

 

Geen cijfer gemiddeld lager dan een 4,0 (bij minder dan 85% aanwezigheid 
(per periode) wordt een 1,0 ingevuld voor het betreffende vak) 

 

LB programma moet zijn afgesloten  

BPV moet voldoende zijn: 
Beoordeling 

Uren 

Opdrachten 

 

Ontwikkelingslijnen voldoende (verantwoordelijkheid, initiatief, 

sporthouding, doorzettingsvermogen en feedback) 
 

Keuzedelen (2) zijn geëxamineerd en behaald  

 
Bespreekgeval Gehaald 

1 keuzedeel niet behaald  

1 periodeproject niet gehaald  

Niveau 3: 1 cijfer is onder de 5,5, maar boven de 5,0  

Aanwezigheid boven de 85%  

Voldoende groei op de ontwikkelingslijnen (verantwoordelijkheid, initiatief, 
sporthouding, doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Verklaarbare omstandigheden  

Positief advies vanuit het docententeam  

 

Afstroom niveau 2 Gehaald 

Afhankelijk van behaalde resultaten en ontwikkeling op het betreffende 
niveau (In overleg met de teamleider niveau 2) 

 

 

 

Afstroom februari groep Gehaald 

Één keuzedeel niet behaald  

Periode 1 en 2 zijn de cijfers gemiddeld boven de 5,5  

Voldoende groei op de ontwikkelingslijnen (verantwoordelijkheid, initiatief, 
sporthouding, doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Verklaarbare omstandigheden  

Positief advies vanuit het docententeam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Overgang 2e naar 3e jaar F klas(bespreking in feb!) Gehaald 
Alle periode projecten zijn behaald (periode project is behaald als maximaal 
2 vakken onvoldoende zijn) 

 

Geen cijfer gemiddeld lager dan een 4,0 (bij minder dan 85% aanwezigheid 
(per periode) wordt een 1,0 ingevuld voor het betreffende vak) 

 

LB programma moet zijn afgesloten  

BPV moet voldoende zijn: 
Beoordeling 

Uren 

Opdrachten 

 

Ontwikkelingslijnen voldoende (verantwoordelijkheid, initiatief, sporthouding, 
doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Keuzedelen (2) zijn geëxamineerd en behaald  
 

Overgang 2e jaar F klas naar 3e niveau 4  
Alle periode projecten zijn behaald (periode project is behaald als maximaal 
2 vakken onvoldoende zijn) 

 

Geen cijfer gemiddeld lager dan een 4,0 (bij minder dan 85% aanwezigheid 
(per periode) wordt een 1,0 ingevuld voor het betreffende vak) 

 

LB programma moet zijn afgesloten  

BPV moet voldoende zijn: 
Beoordeling 

Uren 

Opdrachten 

 

Ontwikkelingslijnen voldoende (verantwoordelijkheid, initiatief, sporthouding, 
doorzettingsvermogen en feedback) 

 

Keuzedelen (2) zijn geëxamineerd en behaald  

Indien kerntaak 1 en 2 behaald zijn voor einde schooljaar  

Positief advies examenvakken Engels en Nederlands (3F) Mochten de 
eisen hierboven niet behaald zijn, dan vervolgt de student zijn traject op 
niveau 3. 

 

 

Wanneer mag ik op voor Kerntaak 1 Basisdeel Gehaald 

De voorlichting is gevolgd  

6 voor niveau 4 en 10 voor niveau 3: 

periode projecten moeten voldoende zijn 

 

De vakken LEL praktijk, LEL theorie moeten voldoende zijn.  

Het periodiseringsplan moet voldoende zijn  

De proefkerntaak moet voldoende zijn (LEL les)  

BPV uren moeten voor 50% gelopen zijn 200 uur (2e jaar niveau 4)  

BPV uren moeten voor 50% gelopen zijn 250 uur (3e jaar niveau 3)  

De tussenevaluatie van de BPV moet voldoende zijn  

 

Wanneer mag ik op voor kerntaak 2 Basisdeel Gehaald 



De voorlichting is gevolgd  

6 voor niveau 4 en 10 voor niveau 3: 

periode projecten moeten voldoende zijn 

 

De vakken OVE praktijk en OVE theorie moeten voldoende zijn 

Na P5 voor N4, na P9 voor N3 

 

Actief deelgenomen aan de door schoolgeorganiseerde evenementen  

BPV uren moeten voor 50% gelopen zijn 200 uur (2e jaar niveau 4)  

BPV uren moeten voor 50% gelopen zijn 250 uur (3e jaar niveau 3)  

De tussenevaluatie van de BPV moet voldoende zijn  

 

Wanneer mag ik op voor kerntaak 3 Basisdeel Gehaald 

De voorlichting is gevolgd  

BPV tweede jaar afgerond voor voorlichting kerntaak 3  
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