
 

 Determinatietraject  Vakcollege 
 

  Determinatie 

1.  Het Vakcollege heeft een tweejarige onderbouw, waarin wordt toegewerkt 

 naar plaatsing in de bovenbouw van het Vakcollege op ISW Hoge Woerd 

 met als leidend uitgangspunt: “Iedere leerling in de juiste leerweg”. 

 De uiteindelijke beslissing over de juiste leerweg wordt genomen op basis 

 van alle beschikbare gegevens. Hierbij wordt gekeken naar vaardigheden, 

 inzet, cijfers en motivatie van de leerling. 

 Om dit inzichtelijk te maken, nemen we verschillende testen (o.a. SAQI, 

 CITO VAS, enz.) af en leggen de resultaten hiervan vast in Magister. 

 Tevens werken we met het Digitaal Portfolio. Hierin houdt de leerling in 

 samenspraak met zijn/haar mentor bij welke vorderingen worden gemaakt 

 op het gebied van vaardigheden. Daarnaast wordt ook kennis getoetst. 

 Gedurende het determinatietraject is er contact tussen school en thuis. De 

 mentor zal met leerling en ouder(s)/verzorger(s) de voortgang bespreken, 

 zodat voor zowel leerling als ouder(s), verzorger(s) in de loop van de 

 onderbouw duidelijk wordt hoe het vervolg in de bovenbouw er uit gaat 

 zien. 

 De uiteindelijke besluitvorming over sector en leerweg vindt plaats tijdens 

 de rapportbespreking van periode 2 in het tweede leerjaar. 

 

 Besluitvorming 

2. Bij de bespreking in de docentenvergadering wordt gekeken naar cijfers, 

 vaardigheden, inzet en motivatie van de leerling. 

 Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Portfolio, het Leerling Volg 

 Systeem (LVS), het cijferrapport en de bovengenoemde testen. 

 Voor het vervolg van de studie op kaderniveau is bepalend of de leerling 

 een gemiddeld cijfer van 7,0 of hoger op het rapport heeft. 

 Heeft de leerling een 6,5 of hoger, maar lager dan een 7,0 dan wordt dit in 

 de docentenvergadering besproken. 

 Ligt het gemiddelde cijfer onder 6,5 dan vervolgt de leerling de studie op 

 basisniveau. 

  Het resultaat van deze bespreking is bindend. 

 De uitkomst van de bespreking is in principe bevordering naar leerjaar 3 

 van het Vakcollege in de passende sector en leerweg. Daarnaast kan een 

 leerling een advies krijgen voor een ander onderwijsniveau of schoolsoort. 

 

 Tot slot 

3.  Doubleren gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen en alleen dan als het 

 recht doet aan de leerling. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld langdurige 

 ziekte, sociaal-emotionele omstandigheden, e.d 

 


