
Tijdspad determinatie leerjaar 2 

 
September:  

Ouders krijgen informatie op de algemene ouderavond m.b.t. het determinatieproces. 

Leerlingen krijgen van de mentor uitleg in de klas over het determinatieproces. 

Docenten worden door de afdelingsleider of coördinator determinatie op de hoogte 
gebracht van het determinatieproces. 

 

September t/m november: 

Vakdocenten maken kennis met de leerlingen, signaleren potentiële op- of afstromers en 
geven die door aan de mentor. De mentor bekijkt op zijn of haar beurt ook of er potentiële 
op- of afstromers zijn. De mentor heeft het totaaloverzicht. 

 

November: 

In de derde week van november inventariseert de mentor (in samenspraak met de 
vakdocenten) de potentiële op- en afstromers en geeft de namen door aan de vakdocenten 
van zijn/haar klas. De vakdocenten scoren de vaardigheden (rubric) van deze leerlingen in 
het overzicht in magister voor zowel potentiële op- als afstromers. De mentor monitort het 
invullen in magister.  

 

Eind november / begin december: 

1e Determinatievergadering leerjaar 2: 

Tijdens de determinatievergadering worden de potentiële op- en afstromers besproken. Op 
basis van de opstroomcriteria stellen we in de vergadering vast of een leerling in aanmerking 
komt voor opstroom, dan wel dreigt af te stromen. De volgende betrokkenen hebben 
stemrecht: vakdocenten, de mentor, de decaan, de afdelingsleider, de coördinator van het 
ondersteuningsteam en de dyslexiecoach. 

 

December: 

Leerlingavond: 

Tijdens de leerlingavond bespreekt de mentor met de ouders van de leerling de stand van 
zaken. Indien een leerling is gedetermineerd voor opstroom zal na de kerstvakantie gestart 
worden met het aanbieden van de stof op hoger niveau. Tevens maken de leerlingen toetsen 



(weging 0)  op een hoger niveau. Zij doen dit voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde 
en biologie. De leerlingen maken deze extra toetsen bovenop de toetsen die ze aangeboden 
krijgen op het huidige niveau. 

De leerlingen die D&P hebben gekozen, gaan vanaf februari (als de profielkeuze gemaakt is) 
ook NASK op een hoger niveau doen. 

 

Januari t/m juni: 

Leerlingen starten vanaf de eerste week van januari met de stof en toetsen op een hoger 
niveau. De leerlingen moeten namelijk aantoonbaar 6 maanden de lesstof en de toetsen op 
een hoger niveau hebben gekregen en gemaakt.  

Tijdens deze periode kan het zijn dat een leerling het te moeilijk vindt of dat er een andere 
reden is om het traject te beëindigen. Dat gaat altijd in overleg met de mentor, ouders en 
afdelingsleider. De leerling mag dan stoppen met de stof op een hoger niveau. 

 

Maart: 

2e Determinatievergadering leerjaar 2: 

Eind maart is de definitieve determinatievergadering. De gedetermineerde leerlingen 
worden besproken. De opstromers die nog steeds voldoen aan de criteria worden 
gedetermineerd op een hoger niveau voor het volgende schooljaar. De leerlingen die in 
aanmerking komen voor afstroom worden opnieuw bekeken en er wordt een definitief 
besluit aan ouders gegeven. Het besluit vanuit de determinatievergadering is bindend. 

De leerlingen waarover de vergadering nog geen definitief besluit heeft kunnen nemen, 
worden doorgeschoven naar de laatste, extra determinatievergadering in mei. 

 

April: 

Leerlingavond: 

De mentor bespreekt met ouders het definitieve besluit. Indien ouders het niet eens zijn met 
het besluit wordt er een gesprek ingepland met ouders, mentor en de afdelingsleider. Van 
de leerlingen die meegenomen zijn naar de laatste determinatievergadering in mei, worden 
de ouders ook op de hoogte gebracht en worden er afspraken gemaakt voor de komende 6 
weken. 

De leerlingen die mogelijk gaan afstromen blijven de lesstof aangeboden krijgen op het 
niveau dat ze volgen. 

 

 



 

Mei: 

3e Determinatievergadering leerjaar 2: 

De leerlingen die vanuit de vergadering van maart zijn meegenomen worden definitief 
gedetermineerd. De mentor brengt de ouders op de hoogte indien het besluit gewijzigd is. 

 

Juni: 

Leerlingavond: 

Op de leerlingavond (op uitnodiging) bespreekt de mentor de uitslag van de laatste 
vergadering met de ouders. 

 

 


