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Richtlijn leerjaar 2 

Tredevakken 
 KL (ORANJE) MAVO (ROOD) HAVO (WIT) 
Nederlands • Bloktrede 10 is minimaal op oranje 

behaald. 
• Trede 11 en 12 zijn afgerond. 
• De  toets over trede 11 en 12 

is minimaal op oranje behaald. 

• Bloktrede 10 is minimaal op rood 
behaald. 

• Trede 11 en 12 zijn afgerond. 
• De toets over trede 11 en 12 is 

minimaal op rood behaald. 
• Trede 13 is minimaal op rood behaald. 
 

• Bloktrede 10 en 15 zijn minimaal op wit 
behaald.  

Engels • Bloktrede 10 is minimaal op oranje 
behaald. 

• Trede 11 en 12 zijn afgerond. 
• De  toets over trede 11 en 12 

is minimaal op oranje behaald. 
 

• Bloktrede 10 is minimaal op rood 
behaald. 

• Trede 11 en 12 zijn afgerond. 
• De toets over trede 11 en 12 is 

minimaal op rood behaald. 
• Trede 13 is minimaal op rood behaald. 

 

• Bloktrede 10 en 15 zijn minimaal op wit 
behaald. 

Duits • Bloktrede 5 is minimaal op oranje 
behaald. 

• Trede 6 en 7 zijn minimaal op oranje 
behaald. 

 

• Bloktrede 5 is minimaal op rood 
behaald. 

• Trede 6 t/m 8 zijn minimaal op rood 
behaald. 

 

• Bloktrede 5 is minimaal op wit behaald. 
• Trede 6 t/m 9 zijn minimaal op wit 

behaald. 
 

Wiskunde • Bloktrede 15 en 20 zijn minimaal op 
oranje behaald. 

 

• Bloktrede 15 en 20 zijn minimaal op 
rood behaald. 

 

• Bloktrede 15 en 20 zijn minimaal op wit 
behaald. 

 
  



  

 
  

Themavakken 
 KL (ORANJE) MAVO (ROOD) HAVO (WIT) 
Biologie De volgende module zijn minimaal op 

oranje afgerond: 
• 7: Voeding en spijsvertering 
• 5: Ademhaling en verbranding 
• 8: Bloed en bloedsomloop 
• 10: Seksualiteit en levenscyclus 

De volgende module zijn minimaal op rood 
afgerond: 
• 7: Voeding en spijsvertering 
• 5: Ademhaling en verbranding 
• 8: Bloed en bloedsomloop 
• 10: Seksualiteit en levenscyclus 
• 11: Regeling 

De volgende module zijn minimaal op wit 
afgerond: 
• 7: Voeding en spijsvertering 
• 5: Ademhaling en verbranding 
• 8: Bloed en bloedsomloop 
• 10: Seksualiteit en levenscyclus 
• 11: Regeling 
 

Aardrijkskunde De volgende module zijn minimaal op 
oranje afgerond: 
• 7: De wereld wordt kleiner 
• 9: Industriële (r)evolutie 
• 10: Systeem Aarde 
• 12: Duurzaamheid  

De volgende module zijn minimaal op rood 
afgerond: 
• 7: De wereld wordt kleiner 
• 9: Industriële (r)evolutie 
• 10: Systeem Aarde 
• 12: Duurzaamheid  

De volgende module zijn minimaal op wit 
afgerond: 
• 7: De wereld wordt kleiner 
• 9: Industriële (r)evolutie 
• 10: Systeem Aarde 
• 12: Duurzaamheid  
 

Geschiedenis De volgende modulen zijn minimaal op 
oranje afgerond: 
• 5: De tijd van ontdekkers en 

hervormers 
• 6: De tijd van regenten en vorsten 
• 7: De tijd van pruiken en revoluties 
• 8: De tijd van burgers en 

stoommachines  

De volgende modulen zijn minimaal op 
rood afgerond: 
• 5: De tijd van ontdekkers en 

hervormers 
• 6: De tijd van regenten en vorsten 
• 7: De tijd van pruiken en revoluties 
• 8: De tijd van burgers en 

stoommachines  

De volgende modulen zijn minimaal op wit 
afgerond: 
• 5: De tijd van ontdekkers en 

hervormers 
• 6: De tijd van regenten en vorsten 
• 7: De tijd van pruiken en revoluties 
• 8: De tijd van burgers en 

stoommachines  
 

Economie De volgende modulen zijn minimaal op 
oranje afgerond: 
• 1: Rood of de gladiolen  
• 2: Ik onderneem  
• 3: Alles draait om geld  
• 4: Een duurzame wereld  
 

De volgende modulen zijn minimaal op 
rood afgerond: 
• 1: Rood of de gladiolen  
• 2: Ik onderneem  
• 3: Alles draait om geld  
• 4: Een duurzame wereld  
• 5: Crisis een moment van waarheid   
 

De volgende modulen zijn minimaal op wit 
afgerond: 
• 1: Rood of de gladiolen  
• 2: Ik onderneem  
• 3: Alles draait om geld  
• 4: Een duurzame wereld  
• 5: Crisis een moment van waarheid   

  



  

 
  

NaSk De volgende modulen zijn minimaal op 
oranje afgerond: 
• 4: Recyclen 
• 5: Het huis 
• 2: Water 
• 3: Communicatie 

De volgende modulen zijn minimaal op 
rood afgerond: 
• 4: Recyclen 
• 5: Het huis 
• 2: Water 
• 3: Communicatie 
• 7: Radiologie 

 

De volgende modulen zijn minimaal op wit 
afgerond: 
• 4: Recyclen 
• 5: Het huis 
• 2: Water 
• 3: Communicatie 
• 7: Radiologie 
 

 
N.B.  
Als een leerling een trede of module op een lager niveau of geen niveau (‘X’ op Oranje) heeft afgesloten, is er altijd de mogelijkheid om de leerdoelen 
aanvullend op een hoger niveau af te sluiten of deze volledig op een hoger niveau af te sluiten. De docent bepaalt op welk niveau een module behaald is en 
op welke manier een module hoger behaald kan worden. 
  



  

 
  

Overgangsnormen klas 2 naar klas 3 
 
Determinatie 
Gepersonaliseerd leren kent een tweejarige onderbouw, waarin wordt toegewerkt naar plaatsing in klas 3 kader beroepsgerichte leerweg (KL), mavo, of havo. 

De uiteindelijke beslissing over het niveau wordt genomen op basis van beschikbare gegevens. Hierbij wordt gekeken naar vaardigheden, inzet, motivatie en 
voortgang van de leerling. Deze gegevens worden vergeleken met de richtlijn klas 2 op basis van het (voortgang- en eindgesprek) vastgestelde 
opleidingsniveau. 

Gedurende het tweejarige determinatietraject is er contact tussen school en thuis. De coach bespreekt met leerling en ouder(s), verzorger(s) de voortgang, 
zodat voor zowel leerling als ouder(s), verzorger(s) in de loop van de tweejarige onderbouw duidelijk wordt hoe het vervolg in de bovenbouw eruit gaat zien. 

Besluitvorming 
Bij de bespreking in de docentenvergadering wordt gekeken naar vaardigheden, inzet, motivatie en voortgang van de leerling. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de gegevens vanuit de Learning Portal (Rapport en Beoordeling per vak), Magister (cijfers per vak) en het Leerling Volg Systeem (LVS).  

Voor besluitvorming rond het vervolg van de studie zijn de mate van het behalen van de richtlijn klas 2 (in vergelijking met resultaten in de Learning Portal), 
Magister en LVS bepalend. 

1. - De leerling heeft de vooraf gestelde richtlijnen niet of met veel moeite behaald. 
- Magistercijfer < 6,5. 
- De docentenvergadering kan een besluit nemen afwijkend van het vastgestelde opleidingsniveau.  

2. - De leerling heeft de vooraf gestelde richtlijnen volgens de gestelde norm behaald. 
- Magistercijfer ≥ 6,5. 
- De docentenvergadering neemt een besluit gelijk aan het vastgestelde opleidingsniveau. 

3. - De leerling heeft de vooraf gestelde richtlijnen meer dan de gestelde norm behaald. 
- Magistercijfer ≥ 6,5. 
- De docentenvergadering kan een besluitnemen afwijkend van het vastgestelde opleidingsniveau.  

N.B. 
Er wordt van klas 2 naar klas 3 rekening gehouden met het vastgestelde opleidingsniveau (KL, mavo of havo) in relatie tot het vakkenpakket in klas 3 KL, 
mavo, of havo. Het vakkenpakket moet hier minimaal op het vastgestelde opleidingsniveau zijn behaald. 
 

  



  

 
  

Tot slot 
- Tijdens de rapportbespreking van periode 2 in het tweede leerjaar, wordt er een voorlopig advies gegeven (KL, mavo of havo) voor het derde leerjaar. 
- Aan het einde van schooljaar klas 2, wordt er een bindend advies gegeven (KL, mavo of havo) voor het derde leerjaar (een uitzondering hierop is een 

gegeven advies hoger dan het vastgestelde opleidingsniveau, de advisering hoeft dan niet te worden opgevolgd).  
- In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de normen, waarbij geen strengere bevorderingsnorm kan worden gebruikt. 
- Doubleren gebeurt alleen als het recht doet aan de leerling. 


