
 
 
 
Bevorderingsrichtlijnen 
 
Hieronder vindt u de algemene richtlijnen 
 
 
1.  Voor de bevordering worden richtlijnen gehanteerd. In bijzondere gevallen kan afgeweken 
worden van de opgestelde richtlijnen. Bijv. bij langdurige ziekte of bij tussentijdse plaatsing in 
een klas. De studieaspecten (werkhouding, zelfstandigheid en inzicht) en 
leerlingenkenmerken (bijvoorbeeld leercapaciteiten, motivatie en sociaal-emotionele 
kenmerken) zullen een rol spelen bij de beslissing een leerling wel of niet te bevorderen. 
 
2. Aan het eind van het schooljaar wordt door een meerderheid van de vakdocenten tijdens 
de rapportvergadering bepaald welke leerlingen worden bevorderd.  
 
3. Het eindrapport geeft het gemiddelde van de 4 rapporten weer. Alle vakken tellen mee  
voor de overgang. 
 
4.  

• De cijfers 4,5 t/m 5,4 tellen als één tekortpunt. 
• De cijfers 3,5 t/m 4,4 tellen als twee tekortpunten. 
• De cijfers 2,5 t/m 3,4 tellen als drie tekortpunten. 
• Onder de kernvakken worden verstaan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 
5. Een ‘tekort’ kan worden gecompenseerd door extra punten voor een ander vak; tegenover 
een 5 staat een 7, tegenover een 4 kan tweemaal en 7 staan of een 8. Hierbij wordt alleen 
naar de theorievakken gekeken. 
 
6. De volgende vakken wegen niet mee bij de compensatieregeling: beeldende vorming, 
kunst, nieuwsbegrip, muziek, koken en lichamelijke opvoeding.  
Een tekort bij één van bovengenoemde vakken telt als een half tekort. Dus een 5 is 0,5 
tekort, een 4 is 1 tekort enzovoorts. 
 
7. De cijfers op de rapporten worden ‘afgerond’: een 7,4 is een 7, een 7,5 is een 8. 
 
8. Een leerling mag niet meer dan 2 jaar besteden aan hetzelfde leerjaar en niet meer dan 3 
jaar aan 2 opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling, tenzij de locatiedirecteur, de 
rapportvergadering gehoord hebbende, anders beslist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Leerjaar 1 en 2 
klas 1 naar 2 en van klas 2 naar 3 voor mavo, havo en vwo* 
 
Bevorderen 
Bij gemiddeld een 6 en maximaal 3 tekortpunten voor alle vakken. 
 
Bespreken 
Bij gemiddeld een 6 en 4 tekortpunten voor alle vakken. 
 
Afwijzen (en bespreken)  
Bij meer dan 4 tekortpunten voor alle vakken. 
 
*Om in de 1e of 2e klassen een niveau omhoog te kunnen gaan, bijvoorbeeld bij bevordering 
vanuit een 2 M klas naar een 3 H-klas dient een leerling minimaal een 7,5 gemiddeld 
behaald te hebben voor de theorievakken op het eindrapport én een positief docentenadvies 
te hebben verkregen tijdens de rapportvergadering. 
 
 
Leerjaar 3 
3 mavo naar 4 mavo / 3 havo naar 4 havo / 3 vwo naar 4 vwo 
 
Bevorderen 
Gemiddeld een 6 en niet meer dan 3 tekortpunten, mits voldaan wordt aan de profielnormen.  
 
Bespreken 
Bij gemiddeld een 6 en 4 tekortpunten voor alle vakken. 
 
Afwijzen (en bespreken) 

a. Minder dan een 6 gemiddeld en 5 of meer tekortpunten 
b. 4 of meer onvoldoendes 
c. 6 of meer tekortpunten 

 
 
3 havo naar 4 mavo 
 

- Een overgang van havo 3 naar mavo 4 kan uitsluitend met een positief advies van 
een meerderheid van de vakdocenten 

 
3 havo naar 4 vwo 
 

- Gemiddeld een 7,5 voor alle theorievakken op het eindrapport 
- Een positief advies van de meerderheid van de vakdocenten bij de 

rapportvergadering 
 
 
Leerjaar 4 en 5 
 
4 havo naar 5 havo /  van 4 vwo naar 5 vwo / 5 vwo naar 6 vwo 
 

- Zie slaagregeling havo en vwo onderaan dit document  
 
 
 



4 havo naar 4 vwo 
Tijdens de 1e rapportvergadering in oktober kan besloten worden een leerling te laten 
overstappen op vwo-niveau bij: 

- Gemiddeld een 7,5 voor alle theorievakken op het rapport 
- Een positief advies van de meerderheid van de vakdocenten bij de 

rapportvergadering 
 
4 mavo naar 4 havo 

- Voordat je naar mavo 4 gaat al een extra vak kiezen 
- Maximaal 1 tekort in de kernvakken 
- Gemiddeld een 7 op je eindlijst 
- Voor profielvakken binnen NT of NG is minimaal het cijfer 7,5 behaald 
- Extra wiskundestof bestuderen indien wiskunde-B gekozen wordt 
- Een positief advies van de meerderheid van het docententeam 

 
 
5 havo naar 5 vwo 
Leerlingen die in het bezit zijn van een havodiploma worden toegelaten tot 5 vwo indien zij 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Voordat je naar havo 4 gaat al een extra vak kiezen 
- Leerlingen kiezen hetzelfde profiel als op de havo 
- Gemiddeld een 7 op je eindlijst 
- Voor profielvakken binnen NT of NG is minimaal het cijfer 7,5 behaald 
- Een positief advies van het docententeam 

 
 
Profielnormen mavo 
 
Profiel Zorg en Welzijn 

- maximaal 3 tekortpunten voor de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- maximaal 2 tekortpunten bij de profielvakken 

 
Profiel Landbouw 

- maximaal 3 tekortpunten voor de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- maximaal 2 tekortpunten bij de profielvakken 

 
Profiel Economie 

- maximaal 3 tekortpunten voor de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- maximaal 2 tekortpunten bij de profielvakken 

 
Profiel Techniek 

- maximaal 3 tekortpunten voor de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- minimaal een 6 voor wiskunde 

 
*Onder de te volgen vakken wordt verstaan: de vakken in het gemeenschappelijk deel, de 
profielvakken en de vakken in de vrije ruimte. 
 

 
 
Profielnormen havo en vwo 
 
Profiel Cultuur en Maatschappij 

- maximaal 3 tekortpunten voor de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- maximaal 2 tekortpunten bij de talen 
-  



Profiel Economie en Maatschappij 
- maximaal 3 tekortpunten voor de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- maximaal 2 tekortpunten bij de profielvakken 
-  

Profiel Natuur en Gezondheid 
- Maximaal 3 tekortpunten voor de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- Minimaal een 6 voor wiskunde  
-  

Profiel Natuur en Techniek 
- Maximaal 3 tekortpunten bij de te volgen vakken*, mits gemiddeld een 6 
- Minimaal een 6 voor wiskunde  

 
*Onder de te volgen vakken wordt verstaan: de vakken in het gemeenschappelijk deel, de 
profielvakken en de vakken in de vrije ruimte. 
 
 
 
Onze school neemt de examens niet zelf af. Daarom dient de genoemde 
slaagregeling gelezen te worden als een richtlijn en kunnen hier geen rechten aan 
worden ontleend. In alle gevallen is de regeling zoals die door het CvtE wordt 
gepubliceerd, leidend.    
 
Slaagregeling mavo staatsexamen  
Je bent geslaagd als: 
 

• Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je centraal 
examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt 
gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je gezakt.  

• Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald.  
• Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of- Je hebt maximaal één 4 
en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of 
- Je hebt maximaal twee vijven en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er 
tenminste één 7 of hoger is. 
- Geen eindcijfer een 3 of lager is. 

 
Slaagregeling havo staatsexamen  
Je bent geslaagd als: 
 

• Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je centraal 
examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt 
gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je gezakt.  

• Je maximaal één 5 hebt op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde).  
• Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je 
eindcijfers is ten minste 6,0 of  
- Je hebt twee vijven of één 5 én  al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het 
gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0. 
- Je hebt één 4 en één 5 én het gemiddelde van je eindcijfers is 
onafgerond  tenminste een 6 



 
Slaagregeling vwo staatsexamen  
Je bent geslaagd als: 
 

• Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je centraal 
examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt 
gedaan). Met een gemiddelde van 5,4999 of lager ben je gezakt. Je rekentoets telt 
niet mee voor deze regel. 

• Je maximaal één 5 hebt op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde ). Dus één 
5 en verder alles een 6 of hoger. 

• Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: 
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al 
je  eindcijfers is ten minste 6,0 of  
- Je hebt twee vijven of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én 
het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0. 
- Je hebt één 4 en één 5 en het gemiddelde van je eindcijfers is 
onafgerond  tenminste een 6 
- Geen eindcijfer is 3 of lager. 

 
 
 


