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A TERMINOLOGIE 
 
 
Inzake terminologie 

o Een voldoende is het cijfer 5,50/5,5 of hoger; een onvoldoende is het cijfer 5,49/5,4 
of lager; 

o In alle leerjaren is er sprake van een voortgangsdossier en een eindrapport; in het 
examenjaar is er alleen sprake van een examendossier. In voor-examenklassen is er 
sprake van een voortgangsdossier, een examendossier en een eindrapport. 

Inzake het bepalen van cijfers 
o Er zijn vier rapportperiodes binnen het voortgangsdossier.  
o De cijfers worden berekend als voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen dat het 

cijfer van een vak op het rapport wordt berekend door het gewogen gemiddelde te 
bepalen van alle tot dan behaalde cijfers voor dat vak; 

o Voor de bevordering wordt gekeken naar de (afgeronde1) eindcijfers op het 
eindrapport;  

o Voor het berekenen van het gemiddelde van vakken worden de afgeronde 
eindcijfers gebruikt. 

 
 
 
  

 
1 Afronding volgens regel 1 inzake terminologie 
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B BEVORDERING 
 
Inzake bevordering 

o Alle vakken met een cijfer in een bepaald leerjaar tellen mee voor de bevordering; 
o Alle vakken die geen cijfer, maar een kwalificatie (“Onvoldoende”, “Voldoende” of 

“Goed”) opleveren, dienen met de kwalificatie “Voldoende” of “Goed” te zijn 
beoordeeld alvorens bevordering kan plaatsvinden; 

o Leerlingen mogen over twee opeenvolgende jaren in één afdeling (mavo of havo) 
niet meer dan drie jaren doen, tenzij de docentenvergadering2 anders beslist.  

o Voor leerlingen die bij de bevordering het advies van de docentenvergadering niet 
opvolgen, geldt het volgende: als leerlingen vervolgens doubleren en het eerder 
uitgebrachte advies wordt herhaald, is dit herhaalde advies bindend. 

 
Bespreekmarge 
Leerlingen die niet voldoen aan de bevorderingsrichtlijn, worden op de 
docentenvergadering besproken om te komen tot een weloverwogen oordeel tot plaatsing 
in het volgende schooljaar. 
 
Bij deze bespreking spelen de volgende elementen een rol: 

o Informatie verkregen van vakdocenten over inzet, inzicht, werkhouding en 
huiswerkattitude; 

o Uitslagen van landelijk genormeerde toetsen, bijv. Cito. 
o Afronding van de cijfers op de eindlijst (bijv. 5,5 – 6.4). 
o Het advies van de coach, waarbij o.a. de persoonlijke omstandigheden van de 

leerling een rol spelen. 
In het geval dat op basis van deze informatie afgeweken wordt van de 
bevorderingsrichtlijn, wordt het advies van de vergadering voorgelegd aan de 
vestigingsdirecteur om de uitzonderingsclausule toe te passen. In het geval niet wordt 
afgeweken van de bevorderingsrichtlijn is de beslissing van deze vergadering bindend. 
 
Uitzonderingsclausule 
Voor alle leerjaren en afdelingen geldt dat de docentenvergadering zich het recht 
voorbehoudt in voorkomende gevallen, met opgaaf van redenen, af te wijken van de 
algemene regels inzake de bevordering en van de hierna vermelde bevorderingsrichtlijnen. 
De docentenvergadering brengt vervolgens een advies uit aan de vestigingsdirecteur, 
waarna deze beslist.  
 
 
  

 
2 Onder de docentenvergadering wordt verstaan de lesgevende docenten van de betreffende 
leerling en diens coach. Indien de coach ook lesgeeft aan de leerling mag deze slechts één stem 
uitbrengen bij een eventuele stemming. 
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C BEVORDERINGRICHTLIJNEN 
 
Bevorderingsrichtlijnen klas mavo 1 en mavo 2: 
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar mavo indien: 

1) Voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 is behaald; 
2) a. Voor geen van de eindcijfers een onvoldoende is behaald, of; 

b. Voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de andere vakken het eindcijfer 
6 of meer is behaald, of 
c. Voor twee vakken het eindcijfer 5 is behaald en het gemiddelde van de 
eindcijfers bedraagt ten minste een 6,0 of hoger, of 
d. Voor één van de vakken het eindcijfer 4 is behaald en het gemiddelde van alle 
eindcijfers bedraagt ten minste een 6,0 of hoger, of 
e. Voor één vak het eindcijfer 4 en voor één ander vak het eindcijfer 5 is behaald en 
het gemiddeld van alle eindcijfers ten minste 6,0 of hoger is. 

 
 
Bevorderingsrichtlijnen klas havo 1, havo 2 en havo 3: 
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar havo indien: 

1) Er maximaal één 5 is behaald voor het vak Nederlands, Engels en Wiskunde; 
2) a. Voor geen van de eindcijfers een onvoldoende is behaald, of; 

b. Voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de andere vakken het eindcijfer 
6 of meer is behaald, of 
c. Voor twee vakken het eindcijfer 5 is behaald en het gemiddelde van de 
eindcijfers bedraagt ten minste een 6,0 of hoger, of 
d. Voor één van de vakken het eindcijfer 4 is behaald en het gemiddelde van alle 
eindcijfers bedraagt ten minste een 6,0 of hoger, of 
e. Voor één vak het eindcijfer 4 en voor één ander vak het eindcijfer 5 is behaald en 
het gemiddeld van alle eindcijfers ten minste 6,0 of hoger is. 

 
 
Bevorderingsrichtlijnen klas mavo-havo 1: 

o Een leerling uit een heterogene klas wordt becijferd op twee niveaus.  
o De leerling ontvangt twee eindrapporten, te weten een mavo-eindrapport en een 

havo-eindrapport.  
o Op grond van het rapport waarop bevorderd kan worden (zie 

bevorderingsrichtlijnen klas mavo 1 en klas havo 1) wordt de leerling bevorderd.  
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Bevorderingsrichtlijnen voor klas mavo 3: 
De volgende bevorderingsrichtlijnen worden toegepast op het voortgangsdossier en het 
examendossier. In het examendossier tellen alleen de examenvakken van mavo 4 mee.  
Een leerling wordt bevorderd naar mavo 4 indien: 

1) Voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 is behaald, en 
2) a. Voor geen van de eindcijfers een onvoldoende behaald is, of 

b. Voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de andere vakken het eindcijfer 
6 behaald is, of 
c. Voor twee vakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken het 
eindcijfer 6 of meer, met minstens één eindcijfer 7, behaald is, of 
d. Voor één van de vakken het eindcijfer 4 en voor de andere vakken het eindcijfer 
6 of meer, met tenminste één eindcijfer 7, behaald is, of 
e. Voor één vak het eindcijfer 4 en voor één ander vak het eindcijfer 5 is behaald en 
voor de andere vakken het eindcijfer 6 meer, met tenminste één eindcijfer 7, 
behaald is; waarvan maximaal één van de vakken met een onvoldoende in het 
vakkenpakket van mavo 4 is gekozen.  

3) Een leerling zal naar mavo 4 bevorderd worden wanneer zowel het 
voortgangsdossier als het examendossier aan bovenstaande 
bevorderingsrichtlijnen voldoen. Wanneer slechts 1 van beide dossiers aan deze 
bevorderingsrichtlijnen voldoet, zal de leerling besproken worden in de 
docentenvergadering. Wanneer zowel het voortgangsdossier als het examendossier 
niet aan deze bevorderingsrichtlijnen voldoen, zal de leerling doubleren. 
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Bevorderingsrichtlijnen voor klas havo 4: 
De volgende bevorderingsrichtlijnen worden toegepast op het voortgangsdossier en het 
examendossier. De vakken maatschappijleer, ckv en levensbeschouwing tellen mee als 
aparte vakken in havo 4.  
Een leerling wordt bevorderd naar havo 5 indien: 

1) Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één keer het eindcijfer 5 
is behaald, en 

2) a. Voor geen van de eindcijfers een onvoldoende is behaald, of; 
b. Voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de andere vakken het eindcijfer 
6 of meer is behaald, of 
c. Voor twee vakken het eindcijfer 5 is behaald en het gemiddelde van de 
eindcijfers bedraagt ten minste een 6,0 of hoger, of 
d. Voor één van de vakken het eindcijfer 4 is behaald en het gemiddelde van alle 
eindcijfers bedraagt ten minste een 6,0 of hoger, of 
e. Voor één vak het eindcijfer 4 en voor één ander vak het eindcijfer 5 is behaald en 
het gemiddeld van alle eindcijfers ten minste 6,0 of hoger is. 

3) Een leerling zal naar havo 5 bevorderd worden wanneer zowel het 
voortgangsdossier als het examendossier aan bovenstaande 
bevorderingsrichtlijnen voldoen. Wanneer slechts 1 van beide dossiers aan deze 
bevorderingsrichtlijnen voldoet, zal de leerling besproken worden in de 
docentenvergadering. Wanneer zowel het voortgangsdossier als het examendossier 
niet aan deze bevorderingsrichtlijnen voldoen, zal de leerling doubleren. 
 

 
 
 
D. SLAAG- ZAKREGELING (MAVO 4 EN HAVO 5) 
De slaag- zakregeling voor examenkandidaten is door het ministerie vastgesteld en is te 
raadplegen op www.examenblad.nl  en in het PTA. 
 

 
 
 
 

http://www.examenblad.nl/

