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Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2, Havo 
 

 
Een leerling is bevorderd naar havo 2 
indien op het eindrapport is behaald: 

- 0 onvoldoendes 
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde niet lager dan 5 en 
 voor overige vakken niet lager dan 4 en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
- 2 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

  
Een leerling is niet bevorderd naar havo 2  
indien op het eindrapport is behaald: 

- 4 of meer onvoldoendes 
 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen   
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Bevorderingsnormen van klas 2 naar klas 3, Havo 
 
 

 
Een leerling is bevorderd naar havo 3 
indien op het eindrapport is behaald: 

- 0 onvoldoendes 
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde niet lager dan 5 en 
 voor overige vakken niet lager dan 4 en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 
 - 2 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 

 
 

 
Een leerling is niet bevorderd naar havo 3 
indien op het eindrapport is behaald: 

- 4 of meer onvoldoendes 
 
 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen 
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Bevorderingsnormen van klas 3 naar klas 4, Havo 

 
 

Een leerling is bevorderd naar havo 4 
indien op het eindrapport is behaald: 
- 0 onvoldoendes 
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde niet lager dan 5 en 
 voor overige vakken niet lager dan 4 en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 
 - 2 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 
- 3 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 15 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 
  

Een leerling is niet bevorderd naar havo 4  
indien op het eindrapport is behaald: 

- 2 onvoldoendes voor de kernvakken 
waarbij deze onvoldoendes opgeteld minder dan 10 punten 

- 3 onvoldoendes voor de kernvakken 
- 4 onvoldoendes 

waarbij  3 onvoldoendes lager dan 5 of 
 2 onvoldoendes lager dan 4 

- meer dan 4 onvoldoendes 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen 
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Normen voor de profielvakken (verplicht deel en keuzedeel van het profiel) 
Toelaatbaar: -  geen onvoldoendes 

- 1x 5 

Bespreken   -  1x 4 
- 1x 3 
- 2x 5 

 
Niet toelaatbaar voor het profiel en/of de profielvakken: 
      alle overige gevallen 
 
Bij de bespreking geven de docenten van de gekozen profielvakken tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. Deze docenten beslissen daarna over al of niet plaatsing in het gekozen profiel en/of de keuze 
voor de profielvakken. Indien de leerling niet toelaatbaar is voor het profiel en/of de profielvakken besluit de 
vergadering vervolgens welk(e) profiel(en), dan wel profielvak(ken) gekozen kan/kunnen worden. Dit besluit is 
bindend. 
 
Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen 
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
 
Extra vak 
Een leerling die een extra vak wil gaan doen, heeft daarvoor toestemming van de rapportvergadering nodig. 
Het besluit van de rapportvergadering is bindend. Met het oog op een eventueel vervolg op het vwo stellen we 
elke leerling in de gelegenheid een extra moderne vreemde taal te volgen. 
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Bevorderingsnormen van klas 4 naar klas 5, havo 
 

Algemene richtlijnen: 
- De cijfers voor de vakken die meetellen in het combinatiecijfer worden voor het bepalen van de 

overgang niet als combinatiecijfer meegenomen, maar als apart cijfer 
- Het vak lo krijgt als eindcijfer een symbool (o, v of g). 

 
 

Een leerling is bevorderd naar havo 5 

indien op het eindrapport is behaald: 
- geen onvoldoendes  
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde niet lager dan 5 en 
 voor overige vakken niet lager dan 4 en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 

- 2 onvoldoendes, 
waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 

 de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en 
het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
Bovendien moeten alle handelingsdelen van de afsluitende en niet-afsluitende vakken naar behoren zijn 
afgerond 1 dag voor de overgangsvergadering. 

 

Een leerling is niet bevorderd naar havo5  
indien op het eindrapport is behaald: 
- 4 of meer onvoldoendes 

 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen  
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Een bespreking kan resulteren in een bevordering of een afwijzing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2, Vwo 
 

 
Een leerling is bevorderd naar ath2 / gym2 
indien op het eindrapport is behaald: 

- 0 onvoldoendes 
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde niet lager dan 5 en 
 voor overige vakken niet lager dan 4 en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 
- 2 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 

    
 

  
Een leerling is niet bevorderd naar ath2 / gym2 
indien op het eindrapport is behaald: 

- 4 of meer onvoldoendes 
 

 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen  
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Bevorderingsnormen van klas 2 naar klas 3, Vwo 
 
 

Een leerling is bevorderd naar ath 3 / gym 3 
indien op het eindrapport is behaald 
- 0 onvoldoendes 
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde niet lager dan 5 en 
 voor overige vakken niet lager dan 4 en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 - 2 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 
 

Een leerling is niet bevorderd naar ath 3 / gym 3   
indien op het eindrapport is behaald: 

- 4 of meer onvoldoendes 
 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen  
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Bevorderingsnormen van klas 3 naar klas 4, Vwo 

 
 

Een leerling is bevorderd naar ath 4 / gym 4 
indien op het eindrapport is behaald: 
- 0 onvoldoendes 
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde * niet lager dan 5 en 
 voor overige vakken niet lager dan 4 en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 - 2 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
- 3 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 
 de onvoldoendes opgeteld minstens 15 punten en 

het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 

 
Een leerling is niet bevorderd naar ath 4 / gym 4 ** 
indien op het eindrapport is behaald: 

- 2 onvoldoendes voor de kernvakken 
waarbij deze onvoldoendes opgeteld minder dan 10 punten 

- 3 onvoldoendes voor de kernvakken 
- 4 onvoldoendes 

waarbij  3 onvoldoendes lager dan 5 of 
 2 onvoldoendes lager dan 4 

- meer dan 4 onvoldoendes 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen 
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Normen voor de profielvakken (verplicht deel en keuzedeel van het profiel) 
Toelaatbaar: -  geen onvoldoendes 

- 1x 5 

Bespreken   -  1x 4 
- 1x 3 
- 2x 5 

 
Niet toelaatbaar voor het profiel en/of de profielvakken: 
      alle overige gevallen 
 
Bij de bespreking geven de docenten van de gekozen profielvakken tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. Deze docenten beslissen daarna over al of niet plaatsing in het gekozen profiel en/of de keuze 
voor de profielvakken. Indien de leerling niet toelaatbaar is voor het profiel en/of de profielvakken besluit de 
vergadering vervolgens welk(e) profiel(en), dan wel profielvak(ken) gekozen kan/kunnen worden. Dit besluit is 
bindend. 
 
Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen 
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
 
Extra vak 
Een leerling die een extra vak wil gaan doen, heeft daarvoor toestemming van de rapportvergadering nodig. 
Het besluit van de rapportvergadering is bindend. 
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Bevorderingsnormen van klas 4 naar klas 5, Vwo 

 
Algemene richtlijnen: 

- De cijfers voor de vakken die meetellen in het combinatiecijfer worden voor het bepalen van de 
overgang niet als combinatiecijfer meegenomen, maar als apart cijfer 

- Het vak lo krijgt als eindcijfer een symbool (o, v of g). 
 
  

Een leerling is bevorderd naar ath 5 / gym 5 
indien op het eindrapport is behaald: 
- geen onvoldoendes  
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken Nederlands, Engels & wiskunde * niet lager dan 5 en 
voor overige vakken niet lager dan 4 en  
het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 
 

- 2 onvoldoendes, 
waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en 

de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en  
het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 
 

 
Bovendien moeten alle handelingsdelen van de afsluitende en niet-afsluitende vakken naar behoren zijn 
afgerond ten tijde van de overgangsvergadering. 
 

Een leerling is niet bevorderd naar ath 5 / gym 5 

 indien op het eindrapport is behaald: 
- 4 of meer onvoldoendes 

 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen 
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Een bespreking kan resulteren in een bevordering, een afwijzing of een bevordering met het opleggen van een 
taak. Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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Bevorderingsnormen van klas 5 naar klas 6, Vwo 
 

Algemene richtlijnen: 
- De cijfers voor de vakken die meetellen in het combinatiecijfer worden voor het bepalen van de 

overgang niet meegenomen. 
- Het vak lo krijgt als eindcijfer een symbool (o, v of g). 

 
 

Een leerling is bevorderd naar ath 6 / gym 6 
indien op het eindrapport is behaald: 
- geen onvoldoendes  
- 1 onvoldoende,  

waarbij voor kernvakken niet lager dan 5 en 
voor overige vakken niet lager dan 4 en  
het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
- 2 onvoldoendes, 

waarbij  voor kernvakken maximaal één 5 en  
de onvoldoendes opgeteld minstens 9 punten en  
het gemiddelde van alle, op één decimaal afgeronde eindcijfers tenminste een 6.0 
moet zijn. 

 
 

Bovendien moeten alle handelingsdelen van de afsluitende en niet-afsluitende vakken naar behoren zijn 
afgerond ten tijde van de overgangsvergadering. 
 

Een leerling is niet bevorderd naar ath 6 / gym 6 

 indien op het eindrapport is behaald: 
- 4 of meer onvoldoendes 

 

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen 
Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel 
over de leerling. De vergadering beslist daarna over de plaatsing. 
Een bespreking kan resulteren in een bevordering of een afwijzing. 
Op aangeven van de clz kan een leerling altijd ingebracht worden ter bespreking. 
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