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1. Bevorderingsregels bovenbouw

Voor alle leerlingen in de bovenbouw gelden de volgende voorwaarden om voor bevordering in 
aanmerking te komen. 

1. Alle handelingsdelen zijn tijdig en naar behoren afgerond én
2. het cijferbeeld is compleet én
3. geen enkel eindcijfer is lager dan 4 én
4. alle absenties zijn verantwoord.

Daarnaast gelden de onderstaande voorwaarden voor de vmbo-opleidingen (paragraaf 1.1) respectievelijk 
de opleidingen havo en vwo (paragraaf 1.2). 

1.1 Bevorderingsregels bovenbouw vmbo (leerjaren 3 en 4) 

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende voorwaarden voldaan is. 

1. Het eindcijfer voor Nederlands is ten minste een 5 én
2. KV1 en LO zijn met ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten én
3. de leerling is bevorderbaar op basis van de volgende tabel:

onvoldoendes tekortpunten compensatiepunten beslissing 
geen geen niet nodig bevorderbaar 
1x5 1 punt niet nodig bevorderbaar 
2x5 óf 1x4 2 punten 1 punt bevorderbaar 
alle andere gevallen n.v.t. niet bevorderbaar 

Ter toelichting 
• Het cijfer 5 zorgt voor één punt tekort, het cijfer 4 zorgt voor twee punten tekort enz.
• Het cijfer 7 zorgt voor één punt compensatie, het cijfer 8 voor twee punten compensatie enz.
• Het cijfer 4 of lager bij het vak Nederlands betekent dat de leerling niet bevorderd wordt.
• Er wordt gekeken naar de vakken die in klas 4 gevolgd worden. Voor niet gekozen vakken moet

minimaal 5,0 behaald zijn.

Specifieke criteria 
• In vmbo-basis en vmbo-kader moet het gemiddelde van de beroepsgerichte vakken voldoende zijn én
• afgeronde beroepsgerichte keuzevakken dienen minimaal met een 4 te zijn afgesloten.

Discretionaire bevoegdheid 
De afdelingsleider heeft de discretionaire bevoegdheid om van de bevorderingscriteria af te wijken. 



1.2 Bevorderingsregels bovenbouw havo/vwo (leerjaar 4 havo en leerjaren 4 en 5 vwo) 

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende voorwaarden voldaan is. 

1. De leerling heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste één tekortpunt
(ten hoogste éénmaal het cijfer 5 behaald) én

2. LO is met ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten én
3. geen van de afzonderlijke cijfers in het combinatiecijfer is lager dan een 4 én
4. de leerling is bevorderbaar op basis van de volgende tabel:

onvoldoendes tekortpunten compensatiepunten beslissing 
geen geen niet nodig bevorderbaar 
1x5 1 punt niet nodig bevorderbaar 
2x5 óf 1x4 2 punten 2 punten bevorderbaar 
1x5 én 1x4 3 punten 3 punten bevorderbaar 
alle andere gevallen niet bevorderbaar 

Ter toelichting 
• Het cijfer 5 zorgt voor één punt tekort, het cijfer 4 zorgt voor twee punten tekort enz.
• Het cijfer 7 zorgt voor één punt compensatie, het cijfer 8 voor twee punten compensatie enz.
• Het cijfer 4 bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde betekent dat de leerling niet bevorderd

wordt.

Specifieke criteria 
Bij het technasium moet het vak O&O voldoende zijn. 

Combinatiecijfer 
Het combinatiecijfer is het afgeronde gemiddelde van de afgeronde eindcijfers voor de vakken. De cijfers 
tellen niet afzonderlijk mee.  
 maatschappijleer
 CKV
 godsdienst/levensbeschouwing
 profielwerkstuk

Discretionaire bevoegdheid 
De afdelingsleider heeft de discretionaire bevoegdheid om van de bevorderingscriteria af te wijken. 



2. Bevorderingsregels onderbouw (leerjaren 1 en 2 vmbo, leerjaren 1 t/m 3 havo en vwo)

Voor alle leerlingen in de onderbouw gelden de volgende voorwaarden om voor bevordering in 
aanmerking te komen. 

1. Alle handelingsdelen zijn tijdig en naar behoren afgerond én
2. het cijferbeeld is compleet én
3. de eindcijfers laten geen cijfer lager dan 4 zien én
4. alle absenties zijn verantwoord.

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende voorwaarden voldaan is. 

1. De leerling heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste één tekortpunt
(ten hoogste éénmaal het cijfer 5 behaald) én

2. LO is met ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten én
3. de leerling is bevorderbaar volgens de volgende tabel:

onvoldoendes tekortpunten compensatiepunten beslissing 
geen geen niet nodig bevorderbaar 
1x5 1 punt niet nodig bevorderbaar 
2x5 óf 1x4 2 punten 2 punten bevorderbaar 
1x5 én 1x4 óf 3x5 3 punten 3 punten bevorderbaar 
alle andere gevallen niet bevorderbaar 

Ter toelichting 
• Het cijfer 5 zorgt voor één punt tekort, het cijfer 4 zorgt voor twee punten tekort enz.
• Het cijfer 7 zorgt voor één punt compensatie, het cijfer 8 voor twee punten compensatie enz.
• Het cijfer 4 of lager bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde betekent dat de leerling niet

bevorderd wordt.

Specifieke criteria 
• In het technasium moet het vak O&O voldoende zijn.
• Voor alle leerlingen uit klas 3havo en 3vwo geldt dat vóór de overgangsvergadering moet zijn voldaan

aan de verplichtingen voor de Maatschappelijke Stage (MaSt).

Discretionaire bevoegdheid 
De afdelingsleider heeft de discretionaire bevoegdheid om van de bevorderingscriteria af te wijken. 



3. Discretionaire bevoegdheid

De afdelingsleider heeft de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van de bevorderingsregels. 

Procedure inzet discretionaire bevoegdheid: 
1. de afdelingsleider verwoordt expliciet de afweging die aan het besluit ten grondslag ligt, met o.a.

een argumentatie waarom hij/zij de voors en tegens zo gewogen heeft (rechtvaardiging van de
beoordelingsvrijheid);

2. de afdelingsleider verwoordt welke personen hij/zij bij de besluitvorming betrokken heeft en wat
hij/zij met hun inbreng heeft gedaan (rechtvaardiging van de beslissingsvrijheid);

3. de afdelingsleider heeft altijd overleg met de rector alvorens een beslissing te nemen;
4. de inzet van de discretionaire bevoegdheid is pas van kracht na schriftelijke vastlegging.
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