
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Bevorderingsnormen 
Leerjaar 3 

 
2020-2021 

 
 
 
 
 
 

 
  



2 

Bevorderingsnormen 

Begripsbepalingen en algemene regels 
 
Drie keer per jaar ontvangen de ouders/verzorgers een rapport over de vorderingen 
van hun kind. Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport is er voor de ouders/verzorgers 
gelegenheid om met de docenten te spreken op de spreekavond. Alle informatie wordt bewaard in 
het dossier dat van iedere leerling wordt bijgehouden. 

 
Na het tweede rapport krijgen de leerlingen van leerjaar 1 een voorlopig advies over het vervolg 
van hun schoolloopbaan. 

 

Voor het eindrapport en overgangsprocedure bereiden de mentoren en de unitleider de 
overgangsvergadering voor. Zij brengen op grond van de bevorderingsnormen een advies uit 
aan de vergadering. In de overgangsvergadering wordt een beslissing genomen. 

 

In de bevorderingsnormen van de onderbouw staat per leerjaar vermeld welke vakken onder groep 
1, 2 of groep 3 vallen. Het onderscheid tussen deze drie groepen heeft te maken met de 
voorspellende waarde van de vakken ten aanzien van het eindexamen. De verschillende 
bevorderingsnormen per leerjaar kunt u vinden via de website van de school. 

 
De bevorderingsnormen voor de bovenbouw zijn vastgelegd in het examenreglement. Dit is 
beschikbaar via de website van de school. 

 

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen kan besloten worden dat deze 
leerling afstroomt of het schooljaar doubleert. Tot doubleren wordt echter alleen besloten 
indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een doublure op hetzelfde niveau de 
leerling een reële kans op succes biedt. 

 
De unitleider kan besluiten op grond van bijzondere omstandigheden een leerling buiten de norm 
te plaatsen en doet een voorstel aan de overgangsvergadering over de voortzetting van het 
onderwijs van de leerling. De vergadering geeft advies aan de schoolleiding daarover. 

 

Ouders/verzorgers en meerderjarige leerlingen kunnen tegen de beslissing van de school inzake 
het al dan niet bevorderen revisie aanvragen. Revisie wordt schriftelijk, binnen 24 uur aangevraagd 
bij de betreffende unitleider. Het verzoek tot revisie kan alleen worden aangevraagd, als er 
nieuwe gegevens zijn, waarvan de rapportvergadering niet op de hoogte was. 

 

Algemene regels 

• Bevordering betekent voortzetting van de studie in een volgend leerjaar. 

• Alle rapportcijfers van rapport 1 en 2 worden afgerond op 1 decimaal. 

• Alle rapportcijfers van het eindrapport worden afgerond op hele cijfers. 

• In de regels voor het bevorderen aan het einde van het schooljaar wordt gewerkt met 
tekortpunten en compensatiepunten. 

• De compensatieregeling houdt in dat een leerling tekortpunten die ontstaan door één of 
meer onvoldoende vakken kan compenseren 

• Een leerling mag niet tweemaal doubleren in hetzelfde leerjaar. 

• Een leerling mag niet in opeenvolgende leerjaren doubleren. 

• Als een leerlingen voor bespreking in aanmerking komt, dan worden de resultaten van de 
Cito Volgtoets meegenomen in de vergadering. 

• Voor het vak rekenen in de onderbouw geldt dat de leerling op niveau moet zijn voor het 
einde van het schooljaar. 

• Voor het vak rekenen in de bovenbouw gelden dezelfde regels als bij het eindexamen. 
 

NB. De voorwaarden voor instroom in 4 havo en 5 vwo zijn beschreven in het Tweede Fase 
examenreglement. 
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Stap 1: hanteren van de huidige bevorderingsnormen: 

Bevorderingsnormen klas 3 -> klas 4  

Bij de bevordering vanuit klas 3 maken we onderscheid tussen de verschillende vakken. We hebben 
drie groepen gedefinieerd. 

• Groep 1: NE, EN, WI 

• Groep 2: LO, MU, BV, LV, (O&O) 

• Groep 3: FA, DU, AK, GS, NS, (GR, LA), EC, SK 

Daarnaast gelden de volgende regels: 

• Met de talentklassen en projecten gaan we om als handelingsdelen die naar behoren dienen 

te worden afgerond. Deze tellen dus niet mee als cijfers voor compensatie of tekorten. 

• Het is niet toegestaan hetzelfde compensatiepunt meerdere keren te gebruiken. 

• Toekenning van compensatiepunten/tekorten aan cijfers: 

 

Cijfer Aantal tekorten Aantal compensatiepunten 

4 2 – 

5 1 – 

6 0 0 

7 – 1 

8 – 2 

9 – 3 

10 – 4 

  
 

Bevordering naar klas 4:  
• Maximaal twee tekorten.   

• Maximaal één tekort in groep 1. Dit tekort moet gecompenseerd worden door een vak uit 

groep 1 of groep 3.   

• Maximaal twee tekorten in groep 2. Een van deze behaalde tekorten hoeft niet 

gecompenseerd te worden. Het overig tekort moet gecompenseerd worden door een vak uit 

groep 1, 2 of 3.   

• Maximaal twee tekorten in groep 3. De tekorten moeten gecompenseerd worden door een vak 

uit groep 1 of 3. 

• Bij twee tekorten moet minimaal 1 tekort gecompenseerd worden. 

• Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. 

 

Bespreekgebied:   
• Maximaal drie tekorten.   

• Maximaal één tekort in groep 1. Dit tekort moet gecompenseerd worden door een vak uit 

groep 1 of groep 3.   

• Maximaal twee tekorten in groep 2. Een van deze behaalde tekorten hoeft niet  

gecompenseerd te worden. Het eventueel overig tekort moet gecompenseerd worden door 

een vak uit groep 1, 2 of 3.   

• Maximaal twee tekorten in groep 3. Een van deze behaalde tekorten hoeft niet  

gecompenseerd te worden als het gaat om de profielvakken die niet gekozen worden. De 

eventueel overige tekorten moeten gecompenseerd zijn door een vak uit groep 1 of 3.   

• Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. De vergadering beslist.   

  

Geen toegang in klas 4:   
• leerlingen die niet over kunnen gaan op basis van deze normen gaan door naar stap 2.  
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Stap 2:  
Dit voorstel is gebaseerd op een aanvulling op basis van de profielkeuze. Zie de toevoegingen in 
geel. 

• Groep 1: NE, EN, WI 

• Groep 2: LO, MU, BV, LV, (O&O) aanvullen met niet-gekozen vakken uit groep 3 en groep 1 
(WI) 

• Groep 3: FA, DU, AK, GS, NS, (GR, LA), EC, SK  → alleen de gekozen vakken, de overige 
vakken verplaatsen naar groep 2 

  
Hiermee wordt het bespreekgebied uitgebreid. Zie de toevoegingen in geel. 
 
Bespreekgebied: + of - 

• Maximaal drie tekorten. 

• Maximaal één tekort in groep 1. Dit tekort hoeft niet gecompenseerd te worden. 

• Maximaal drie tekorten in groep 2. Deze tekorten hoeven niet gecompenseerd te worden. 

• Maximaal drie tekorten in groep 3. Een van de behaalde tekorten hoeft niet gecompenseerd 
te worden. De twee andere moeten gecompenseerd worden door een vak in groep 1 of groep 
3.  

• Alle cijfers zijn 4 of hoger. 

• Alle bovenstaande voorwaarden moeten gelden. De vergadering beslist. 
 
Bij bespreking - :  
Geen toegang tot klas 4: – doublure in klas 3 of verstromen 
 
N.B. de profielkeuze kan niet zonder meer worden aangepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


