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OVERGANGSCRITERIA HOOFDVAART COLLEGE  
 

OVERGANGSCRITERIA LEERJAAR 1 > 2 
 

Een leerling wordt vanuit zijn eerste klas naar leerjaar 2 van zijn opleiding bevorderd als de leerling voldoende 
capaciteiten heeft om op het niveau van zijn opleiding tot goede resultaten te komen. Wij kijken nadrukkelijk 
naar de kansrijkheid om het diploma van de opleiding te kunnen behalen. Om op het Hoofdvaart College het 
onderwijs te kunnen vervolgen, moet minimaal het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg behaald 
worden.  
Wanneer de leerling hieraan in leerjaar 1 niet voldoet zijn er drie mogelijkheden:  

• het leerjaar overdoen (dit is alleen een mogelijkheid bij zeer grote leerachterstanden, bijv. door 
langdurige ziekte/afwezigheid),  

• afstromen naar een lager type onderwijs  
• de school verlaten naar een ander onderwijstype.  

 
De beslissing ten aanzien van de overgang vindt plaats in de rapportvergadering van periode drie. Wij kijken 
dan naar het jaargemiddelde van de drie  perioderapporten, de getoonde werkhouding en de inzet van de 
leerling, zijn capaciteiten en de kans op het behalen van het volgende leerjaar in de betreffende afdeling. Wij 
maken daarbij gebruik van de uitslagen van de Cito volgtoetsen,  begin en eind leerjaar 1. 
Een leerling wordt naar leerjaar 2 bevorderd als: 

• voor alle vakken het gemiddeld behaalde cijfer minimaal een 5.5 is en  
• op het rapport mogen geen cijfers ontbreken, dus geen INH staan  

 
Als een leerling hier niet aan voldoet zal de leerling besproken worden in de eindrapportvergadering. De 
teamleider zal na alle docenten gehoord hebbend, in samenspraak met de mentor de uiteindelijke beslissing 
nemen. 
 
 

OVERGANGSCRITERIA LEERJAAR 2 > 3 
Een leerling wordt vanuit zijn tweede klas naar leerjaar 3 van zijn opleiding bevorderd als de leerling voldoende 
capaciteiten heeft om op het niveau van zijn opleiding tot goede resultaten te komen. Wij kijken nadrukkelijk 
naar de kansrijkheid om het diploma van de opleiding te kunnen behalen. Om op het Hoofdvaart College het 
onderwijs te kunnen vervolgen, moet minimaal het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg behaald 
worden.  
Wanneer de leerling hieraan in leerjaar 2 niet voldoet zijn er drie mogelijkheden:  

• het leerjaar overdoen (dit is alleen een mogelijkheid bij zeer grote leerachterstanden, bijv. door 
langdurige ziekte/afwezigheid),  

• afstromen naar een lager type onderwijs, 
• de school verlaten naar een ander onderwijstype.  

 
De beslissing ten aanzien van de overgang vindt plaats in de rapportvergadering van periode drie. Wij kijken 
dan naar het jaargemiddelde van de drie perioderapporten, de getoonde werkhouding en de inzet van de 
leerling, zijn capaciteiten en de kans op het behalen van een diploma in de betreffende leerweg. Wij maken 
daarbij gebruik van de uitslagen van de Cito volgtoetsen, begin en eind leerjaar 1 en eind leerjaar 2.  
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Een leerling wordt naar leerjaar 3 bevorderd als aan de drie onderstaande punten is voldaan: 

1) voor alle vakken is het gemiddeld behaalde cijfer minimaal een 5.5  
2) op het rapport ontbreken geen cijfers, er staat dus geen INH op 
3) de leerling heeft voor het vak(ken) behorend tot het gekozen examenprofiel een 5. gehaald. 

 
Profiel Vak Minimale beoordeling 
ZW NG 5.5 
EO DU 5.5 
 EC 5.5 
 Rek 5.5 
PIE of MT Wis  5.5 
 Nask 5.5 

 
Voldoet een leerling niet aan punt 3, dan zal de zomerschool worden ingezet om achterstanden in te halen. De 
zomerschool start in de laatste schoolweek op woensdag en eindigt in de eerste vakantieweek op dinsdag. 
 
Als een leerling niet voldoet aan bovenstaande drie punten zal de leerling besproken worden in de 
eindrapportvergadering. De teamleider zal na alle docenten gehoord hebbend, in samenspraak met de mentor 
de uiteindelijke beslissing nemen. 
 

OVERGANGSCRITERIA LEERJAAR 3 > 4 
Een leerling wordt vanuit zijn derde klas naar leerjaar 4 van zijn opleiding bevorderd als de leerling voldoende 
capaciteiten heeft om op het niveau van zijn opleiding tot goede resultaten te komen. Wij kijken nadrukkelijk 
naar de kansrijkheid om het diploma van de opleiding te kunnen behalen. Om op het Hoofdvaart College het 
onderwijs te kunnen vervolgen, moet minimaal het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg behaald 
worden.  
Wanneer de leerling hieraan in leerjaar 3 niet voldoet zijn er drie mogelijkheden: het leerjaar overdoen (dit is 
alleen een mogelijkheid bij zeer grote leerachterstanden, bijv. door langdurige ziekte/afwezigheid), afstromen 
naar een lager type onderwijs of de school verlaten naar een ander onderwijstype.  
De beslissing ten aanzien van de overgang vindt plaats in de rapportvergadering van periode drie. Wij kijken 
dan naar het gemiddeld eindcijfer, de al behaalde schoolexamencijfers, de getoonde werkhouding en de inzet 
van de leerling, zijn capaciteiten en de kans op het behalen van een diploma in de betreffende leerweg. Wij 
kunnen gebruik maken van de uitslagen van de Citotoetsen. 
Een leerling wordt naar leerjaar 4 bevorderd als voor alle vakken het gemiddeld behaalde cijfer minimaal een 
6.0 is en de resultaten van de schoolexamenonderdelen op een voldoende niveau zijn afgesloten én de PTA 
toetsen kansrijk zijn voor het nieuwe leerjaar voor het slagen van het examen. Wanneer een leerling hieraan 
niet voldoet zal de leerling besproken worden in de eindrapportvergadering. De teamleider zal na alle docenten 
gehoord hebbend, in samenspraak met de mentor de uiteindelijke beslissing nemen.  
 
Daarbij moet een leerling het vak KV1 met een voldoende afgesloten hebben omdat anders het diploma, in het 
4e leerjaar, niet uitgereikt kan worden.  

Voldoet een leerling niet aan punt 3, dan zal de zomerschool worden ingezet om achterstanden in te halen. De 
zomerschool start in de laatste schoolweek op woensdag en eindigt in de eerste vakantieweek op dinsdag. 
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