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Inleiding en visie  
Door onze toetsvisie en gewaagd doel, gaan leerlingen onvertraagd over en wordt bekeken wat een 

leerling in het vervolgtraject nodig heeft om te slagen voor het examen. Alleen in 

uitzonderingsgevallen doubleert een leerling. 

Uit onderzoek weten we dat zittenblijven (hetzelfde jaar nog eens over doen) geen effect heeft of 

zelfs een negatief effect heeft op het leerrendement. Leerlingen raken eerder gedemotiveerd en 

haken eerder af als zij het jaar over moeten doen. Een uitzondering hierin is wanneer een leerling, 

bijvoorbeeld door ziekte, een deel van het jaar heeft gemist.  

Het uitgangspunt is dat leerlingen die een advies krijgen vanuit de basisschool voor TL bij ons op 

school  in 4 jaar het TL-diploma moeten kunnen halen.  

Wanneer blijkt dat een leerling onvoldoende vooruitgang laat zien om naar een volgend leerjaar te 

kunnen (binnen ons huidige leerstof-jaarklassen-systeem) onderzoeken we hoe dat komt. In dat 

traject kan het zijn dat we concluderen dat de TL (mavo) niet de juiste leerweg is voor een leerling. 

Dat kan om heel uiteenlopende redenen zijn.  

Het uitgangspunt is dat we kijken, samen met ouders en de leerling, wat het beste is voor de leerling.  

Dit betekent ook dat welke norm we ook hanteren, niet twee leerlingen hetzelfde zijn, ook al hebben 

ze misschien dezelfde cijfers.  

 

Overgangsnorm  
Voor de eindexamenjaren en voor havo 4 geldt de landelijke zak- / slaagregeling.  

Voor mavo 1, 2 en 3 geldt de volgende overgangsregeling:  

Leerlingen zonder tekortpunten of met 1 tekortpunt zijn zonder meer over.  

Leerlingen die opgeteld over alle vakken twee tekortpunten of meer hebben in het 

cijfergemiddelde per vak, worden besproken. Het besluit van de afdelingsleider bepaalt of 

een leerling over gaat of niet. Dit besluit is leidend.  

 

Een gemiddeld cijfer hoger dan een 4,4 en lager dan een 5,5 telt als 1 tekortpunt. 

Een gemiddeld cijfer van een 4,4 of lager telt als 2 tekortpunten. 

Bij een kwalitatieve beoordeling (O,V,G) geldt een O (onvoldoende) als 1 tekortpunt.  

 

Overgangsbespreking en het proces  
 

Uitgangspunten in de werkwijze:  
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• We gaan uit van een onvertraagde doorstroom tussen de start bij ons op school en het 

eindexamen  

• We stimuleren leerlingen om hun gemiddelde minimaal boven een 6 (of een bij hen passend 

cijfer) te scoren. Interventies starten dus al bij lagere cijfers en wanneer er een dalende trend 

zichtbaar is.  

• Elke vakdocent kan op elk gewenst moment een onderbouwd beeld geven van de voortgang 

van een leerling op zijn/ haar vakgebied.  

• De cijfers die de leerling heeft behaald vormen een representatief gemiddelde. Dat wil 

zeggen dat de docenten ervoor hebben gezorgd dat er goede toetsen zijn afgenomen, met 

een juiste weging, die samen een voorspellende waarde hebben in het succes van de 

leerling.  

• Het bespreken van een leerling start al in de leerlingbesprekingen, omdat daar de 

interventies al starten bij cijfergemiddeldes onder een zes. Daarmee komen leerlingen die in 

de bespreekzone zitten ook al ruim voor het eind van het schooljaar in beeld. 

• De mentor heeft contact met de vakdocenten waar een leerling zijn of haar leerdoelen niet 

haalt en met de leerling zelf. Dit is een continu proces, maar wordt formeel gemaakt bij de 

leerlingbespreking en de portfoliomomenten, waar ook de ouders/ verzorgers betrokken zijn. 

• De mentor heeft aan het eind van het schooljaar goed zicht op de interventies die ingezet 

zijn en met welk effect. De mentor heeft zicht op welke ondersteuning een leerling nodig 

heeft, welke omstandigheden mogelijk tot de tegenvallende resultaten hebben geleid en in 

welke mate een leerling met extra ondersteuning een kans heeft om zijn of haar diploma te 

halen. 

 

Scenario’s 
Op basis van de overgangsnorm zijn er een aantal scenario’s: 

1. Een leerling is zonder meer over  

2. Een leerling wordt besproken. Op basis van de bespreking neemt de afdelingsleider een 

besluit:   

a. Een leerling gaat over  

b. Een leerling doubleert  

c. Een leerling stroomt af  

 

Het bespreken van een leerling  
Onderstaand proces geldt in ieder geval voor leerlingen die niet zonder meer over zijn. Uiteraard is 

het van belang om van elke leerling zijn/ haar onderwijsbehoeften te bespreken en te delen.  

 

Stap 1: de mentor analyseert de resultaten van de leerling. Bij een leerling met twee of meer 

tekortpunten in de ‘bespreekzone’ kijkt de mentor naar:  

- De doorstroomrelevante vakken (in welke vakken gaat de leerling examen doen)  

- Onvoldoendes bij Nederlands, Engels en Wiskunde (de kernvakken). De gemiddeldes op deze 

vakken mogen niet onder een 4,5 uitkomen. Bij Nederlands wordt extra gekeken naar de 

cijfers voor de toetsen met betrekking tot leesvaardigheid.  

- de toepassing van de zak-/ slaagregeling en de uitkomst daarvan (in de voorexamenklassen) 
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- In de voorexamenklassen de gemiddeldes op de PTA-onderdelen die meetellen in een SE-

gemiddelde  

- De resultaten van de interventies naar aanleiding van leerlingbesprekingen. NB. Als een 

leerling eerder onvoldoendes had voor dezelfde vakken, wat voor effect is er dan zichtbaar 

na de uitvoering van de afgesproken interventies? Zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of 

het volgen van i-uren.  

- De relatie met het gedrag van de leerling, zijn/ haar motivatie  

- De relatie met de ondersteuningsbehoefte en de mate waarin we daarin kunnen voorzien. 

Incl. de ondersteuning vanuit thuis  

 

Stap 2: de mentor haalt informatie op bij de vakken waar een leerling onvoldoende staat. Met de 

vraag: is deze leerling in staat om binnen de geplande tijd tot het eindexamen, het eindexamen voor 

jouw vak met goed resultaat af te leggen? Zo niet, hoe komt dat en wat is daarvoor nodig aan 

ondersteuning?  

 

Stap 3: op basis van deze analyse formuleert de mentor een onderbouwd advies dat hij of zij via 

magister voorlegt aan de vakdocenten.  

Stap 4: Vakdocenten reageren met onderbouwing naar de mentor als zij bezwaar hebben tegen het 

advies. En zij geven een alternatief aan.  

Stap 5: Op basis van de reacties zijn er drie mogelijkheden: 

De mentor past het advies aan. 

De mentor plant een overleg met sleutelfiguren rondom de leerling en vult het advies aan. 

De mentor geeft zijn eindadvies en eventuele dilemma’s door aan de afdelingsleider. 

Stap 6: De afdelingsleider bekijkt samen met de mentor of de besluiten en de overwegingen die 

daaraan ten grondslag liggen ook te verantwoorden zijn en of leerlingen daarin gelijke kansen 

hebben gekregen.  

NB. Leerlingen zijn niet hetzelfde dus een ogenschijnlijk gelijk cijferbeeld kan leiden tot verschillende 

besluiten. Het proces moet wel op dezelfde manier doorlopen zijn en de afdelingsleider beoordeelt 

of de leerlingen ook dezelfde kansen hebben gekregen vanuit de mentor en de specifieke 

vakdocenten.  

Stap 7: voorafgaand aan het overleg in de jaarlaagteams volgt er een lijst met de te bespreken 

leerlingen en het voorgenomen besluit op basis van de input van de docenten. 

In de jaarlaagvergadering wordt het advies meegedeeld aan de vergadering. De afdelingsleider kan 

samen met de mentor bepalen dat bij lastige dilemma’s leerlingen nog een keer in de vergadering 

besproken worden aan de hand van gerichte vragen. 

 

Het format dat bij de overgangsbepaling wordt gebruikt is soortgelijk aan die van de 

leerlingbespreking.  
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Naam Leerling:   

 Indruk Vervolgactie Actie verantw. 

Cijferbeeld:    

Gedragsbeeld:    

Aandachtspunten/ 
vervolgvragen: 

  

Advies overgang:  
 

Stap 8: de afdelingsleider neemt in overleg met de mentor het definitieve besluit doublure, overgang 

of afstroom. De mentor communiceert dit besluit met leerling en ouders.  

Stap 9: In alle gevallen wordt een startadvies geformuleerd met de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. De mentor formuleert dit advies en communiceert dit via 

magister met de nieuwe mentor en de vakdocenten.  


