
Determinatie / leerwegbepaling                                                Aeres VMBO Velp 

De leerweg wordt bepaald in het 2e leerjaar en geldt voor het 3e en 4e leerjaar. 

Een leerling krijgt een bindende leerwegbepaling direct na de meivakantie. 

Er worden 3 criteria gehanteerd 

1. De capaciteitentest van de orthopedagoge (najaar 2019). 

2. Resultaten (gemiddeld cijfer na periode 2) 

Voor leerlingen die het KGT programma volgen geldt: 

- Gemengde-/Theoretische Leerweg bij een gemiddelde van 7,5 of hoger voor de (kern)vakken 
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, natuur-/scheikunde, economie en Duits. Dit betekent 
concreet, dat de cijfers voor deze vakken worden opgeteld en het totaal 52,5 punten of meer 
moet zijn. 
 
- Kaderberoepsgerichte Leerweg bij een gemiddelde tussen 6,0 en 7,5 voor deze vakken. Dat 
betekent concreet tussen de 42 en 52,5 punten. Als een leerling gemiddeld voor de zeven 
kernvakken tussen een 7,0 en een 7,5 scoort na periode 2 en één van de twee andere criteria 
geeft GT aan dan worden de docenten geraadpleegd om tot een bindende leerwegbepaling te 
komen. 
 
- Basisberoepsgerichte Leerweg bij een gemiddelde lager dan 6,0. Dit betekent concreet 
opgeteld minder dan 42 punten. Als een leerling gemiddeld voor de zeven kernvakken tussen 
een 5,5 en een 6,0 scoort na periode 2 en één van de twee andere criteria geeft KB aan dan 
worden de docenten geraadpleegd om tot een bindende leerwegbepaling te komen. 
 
Voor leerlingen die het BK programma volgen geldt: 
 
- Kaderberoepsgerichte Leerweg bij een gemiddelde van 7,5 of hoger voor de (kern)vakken 
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, natuur-/scheikunde, economie en Duits. Dit betekent 
concreet, dat de cijfers voor deze vakken worden opgeteld en het totaal 52,5 punten of meer 
moet zijn. 
 
- Basisberoepsgerichte Leerweg bij een gemiddelde lager dan 7,5. Dat betekent concreet 
opgeteld minder dan 52,5 punten. Als een leerling gemiddeld voor de zeven kernvakken tussen 
een 7,0 en een 7,5 scoort na rapport 2 en één van de twee andere criteria geeft KB aan dan 
worden de docenten geraadpleegd om tot een bindende leerwegbepaling te komen. 
 
3. CITO-VAS rapportage 

Na de afname van Toets 2 in maart, ontvangen wij een niveaurapportage van uw zoon/dochter. 

Daarop staan de percentielen voor Nederlands, Engels en wiskunde. Bij het rapport van de CITO, 

krijgt u ook een overzicht met het gemiddelde van deze percentielen. Het adviesniveau is het niveau 

waarvan het gemiddelde tussen de 40 en 60 procent ligt. 

In mei komt de uiteindelijke leerweg tot stand als 2 van de 3 criteria een bepaald niveau 
aangeven, waarbij in ieder geval het resultaat één van beide criteria is. Bij twijfel worden de 
lesgevers van de kernvakken gevraagd om advies. De commissie geeft in overleg met de 
examensecretaris de uiteindelijke bindende leerweg. 


