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Overgangsnormen leerjaar 2 naar leerjaar 3 niv. 4 regulier of niv. 4 versneld. 

 
Een periode is behaald als 93% van de studiepunten zijn toegekend (3 studiepunten per periode kunnen daarbij 
worden gemist).    
 
Alle vier de periodes moeten zijn behaald om over te gaan naar het 3de leerjaar. 
 
Als een student 4 periodes heeft behaald en geen officiële waarschuwingen heeft gekregen op basis van 
beroepshouding, kan de student aanspraak doen op het versnelde traject.  
Studenten met een voorlopig positief advies om te versnellen na leerjaar 1 moeten periode 5 en 6 behaald 
worden. Meer dan 93 % van de studiepunten en het vak Lel, OvE  en Trainingsleer (periodiseringsplan) behaald.   
Deze mogelijkheid is na periode 6. De student start dan in periode 7 met het doorstroom programma van het 
profieldeel. Als deze behaald wordt mag de student door naar het 3e jaar niveau 4 profiel.  
 
Een student kan maximaal één keer worden teruggezet. Als een student voor de tweede keer in aanmerking 
komt om te blijven zitten en teruggezet te worden, dan wordt de student voorgedragen voor ontbinding van de 
studieovereenkomst.  
 
 
Tabel 4: Overgangsnormering  

Overgang leerjaar 3 niv. 
4 regulier 

Alle periodes zijn behaald, minimaal 93% per periode  

Versneld niveau 4 
traject (half jaar 
versnelling) 

Wanneer alle periode behaald, minimaal 93% per periode. En de student geen 
waarschuwingscontracten heeft gehad. Mag de student verder met versnelling 
van de 3 jarige niveau 4 opleiding.  
Het team neemt hierin dan de beslissing versnellen of reguliertraject.  

 Proeve basis kt1 behaald 

 Proeve basis kt2 behaald 

 Doorstroom programma profiel deel behaald 
 

Bespreekgeval voor 
overgang 

Een periode niet behaald 

Februari (half jaar 
vertraging) 

93% van periode 5 en 6 moeten zijn behaald.  

Blijven zitten (heel jaar 
vertraging) 

 Meer dan 1 periodes niet behaald Het team neemt hierin dan de beslissing 
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