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Bevorderingsbeleid 

 

Rapportage 

Driemaal per jaar krijgen leerlingen van klas 1 t/m 6 een rapport met cijfer voor het voortschrijdend 

gemiddelde. Bij deze cijfers wordt de tweede decimaal weggelaten. Op het eindrapport wordt dit 

voortschrijdend gemiddelde op een heel cijfer afgerond. Op basis van de eindcijfers en het 

gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden wordt een beslissing genomen over de bevordering 

van de leerling. 

Bevorderingsnorm 

De normen voor bevordering zijn opgenomen in een document dat onderdeel is van het document 

‘bevorderingsbeleid’. Er is een gebied geformuleerd waarbinnen een leerling op basis van zijn 

eindrapport valt in het zogenaamde bespreekgebied. Deze normen en bespreekgebied zijn te vinden 

op de website van de school. De docentenvergadering, bestaande uit de docenten die de betreffende 

leerling lesgeven, bijeen tijdens de eindvergadering, beslist over doubleren of bevorderen van de 

leerlingen die in de bespreekmarge zitten. Hierbij wordt gekeken naar rapportcijfers, persoonlijke 

ontwikkeling en vooruitzichten voor de leerling. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de mentor samen 

met de teamleider een leerling in bespreking brengen die niet in de bespreekmarge zit. 

In uitzonderlijke gevallen kan de directie een leerling bevorderen die volgens de bevorderingsnorm 

niet is bevorderd. 

Revisie 

Het besluit van de docentenvergadering is bindend. Het kan voorkomen dat er bij de totstandkoming 

van het besluit, omstandigheden waren of zaken speelden die bij geen van de docenten en/of 

mentor bekend waren, toen de beslissing werd genomen. In zo’n geval bestaat de mogelijkheid tot 

een revisie van de beslissing. Dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn. 

In een dergelijk geval wordt een verzoek tot revisie schriftelijk door de ouder(s)/verzorger(s) bij de 

directeur gedaan. Deze beslist, na overleg met teamleider en coördinator, of er voldoende reden is 

voor een revisievergadering. De revisievergadering kan een nieuw besluit nemen. De 

revisievergadering bestaat uit de teamleider, jaarlaagcoördinator, mentor en de docenten die 

lesgeven aan de desbetreffende leerling. 

Doubleren 

Het is leerlingen niet toegestaan te doubleren in twee opeenvolgende leerjaren, met uitzondering 

van het examenjaar. Een leerling die doubleert in havo 4 of vwo 5 en vervolgens zakt in havo 5 of 

vwo 6, mag dus nogmaals het examenjaar doen. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen doubleert een leerling in het eerste leerjaar. 
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Bevordering bk-1 naar bk-2                           

Kunst/Wetenschap/Ondernemen/Da Vinci 

De leerlingen in bk-1 worden bevorderd naar bk-2 volgens onderstaande norm.  
 
Bevorderingsnorm 

Bevordering geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden*  minimaal 4,0 zijn. 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0. 

3. bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer**,                                                             

bij 1 onvoldoende (4), mits niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer*** van minimaal 6,0,      

bij 2 onvoldoendes (5-5), mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0,                                                              

bij 2 onvoldoendes (5-4), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0. 

4. bij 1 onvoldoende (4) of 2 onvoldoendes (4-5 of 5-5), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een 

gemiddeld rapportcijfer tussen de 5,8 en een 6,0 en een positief oordeel van de  docentenvergadering. 

5. De overige leerlingen worden afgewezen.  

 

 
* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 

decimaal nauwkeurig. 

 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

  

*** Het gemiddelde rapportcijfer wordt berekend op basis van de voortschrijdend gemiddelden van de 
betreffende vakken. (zie bijlage bk-1). Ook het gemiddelde rapportcijfer wordt afgekapt op één 
decimaal. 
             

  
   

Bevordering naar gymnasium 2 

- De leerling heeft een vwo-niveau (advies basisschool, Diataal, Route VO) 

- Positief advies van de docentenvergadering op basis van de RTTI-toetsen. 

- Een 6,0  voor het vak Nederlands. 

- Een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7,0 voor de in de bijlage genoemde vakken onder 1. Vakken 

die meetellen in de toegestane combinaties  en voor het gemiddelde rapportcijfer. 
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Bevorderingsmatrix 

onvoldoendes   minimaal gemiddelde    

aantal toegestane combinaties rapportcijfer resultaat 

0     bevorderd 

1 5   bevorderd 

1 4 6,0 bevorderd 

2 5-5  6,0 bevorderd 

2 5-4 6,0 Bevorderd 

1 4 5,8 Bespreekbaar 

2 5-5  5,8 Bespreekbaar 

2 5-4 5,8 Bespreekbaar 

Overige leerlingen worden afgewezen 

 

 

Bijlage bk-1 

1. Vakken die meetellen in de toegestane combinaties  en voor het gemiddelde rapportcijfer. 

Aardrijkskunde                                                                                       

Biologie                                                                                       

Engelse taal en literatuur                                                                           

Franse taal en literatuur                                 

Geschiedenis                                       

Nederlandse taal en literatuur                                   

Wiskunde                                                                   

2. Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes. 

Lichamelijke opvoeding                                                                                                  

3. Richtingsvakken (tellen mee voor het bepalen van het richtingsgemiddelde) 

Kunst Wetenschap Ondernemen Da Vinci 

Art & design 2D Science Business Da Vinci Art & design 
Da Vinci Science 
Da Vinci Business 

Art & design 3D Creative science  Creative business Creative Da Vinci 

Grafimedia Grafimedia Grafimedia Grafimedia 

Filosofie Filosofie Filosofie Filosofie 
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Bevordering bk2-naar havo 3 of vwo 3/gymnasium 3 
Kunst/Wetenschap/Ondernemen 

De leerlingen in bk-2 worden bevorderd naar havo 3 of vwo 3 volgens onderstaande norm.  
 
Bevorderingsnorm 

Bevordering naar havo 3 geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden*  minimaal 4,0 zijn, 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0 is 

3. bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer**,                                                             

bij 1 onvoldoende (4), mits niet bij Ne, En, of Wi  en een gemiddeld rapportcijfer*** van minimaal 6,0,   

bij 2 onvoldoendes (5-5, 5-4) ), mits maximaal één vijf  en geen 4 bij Ne, En, of Wi  en een gemiddeld 

rapportcijfer van minimaal 6,0, 

bij 3 onvoldoendes (5-5-5), mits maximaal één vijf bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0, 

4. De overige leerlingen worden afgewezen.  

Bespreekmarge:    

Bij 1 onvoldoende (4), 2 onvoldoendes of 3 onvoldoendes (4, 4-5, 5-5, 5-5-5), mits maximaal één vijf en 

geen 4 bij Ne, En, of Wi , een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 5,6.  

Bevordering naar vwo 3/ gymnasium 3 geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden* minimaal 4,5 zijn, 

2. als de voortschrijdend gemiddelden voor Ne, En en Wi minimaal een 6,0 zijn, 

3. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0 is, 

4. bij 0 of 1 (5)  of onvoldoende eindcijfer, mits een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7,0,                              

bij 2 onvoldoendes (5-5), mits een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7,0. 

Bespreekmarge  

Bij 0 of 1 onvoldoende (5) of 2 onvoldoendes (5-5) en een gemiddeld rapportcijfer tussen de 6,7 en een 

7,0.                                                

* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 
decimaal nauwkeurig. 

 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

  

*** Het gemiddelde rapportcijfer wordt berekend op basis van de voortschrijdend gemiddelden van de 
betreffende vakken. (zie bijlage bk-2) Ook het gemiddelde rapportcijfer wordt afgekapt op één 
decimaal.             
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Bevorderingsmatrix 

onvoldoendes   minimaal gemiddelde    

aantal toegestane combinaties rapportcijfer Resultaat 

0  7,0 bevorderd naar 3 vwo 

1 5 7,0 bevorderd naar 3 vwo 

2 5-5 7,0 bevorderd naar 3 vwo 

0  6,7 bespreekbaar naar 3 vwo 

1 5 6,7 bespreekbaar naar 3 vwo 

2 5-5 6,7 bespreekbaar naar 3 vwo 

0     bevorderd naar 3 havo 

1 5   bevorderd naar 3 havo 

1 4 6,0 bevorderd naar 3 havo 

2 5-5  6,0 bevorderd naar 3 havo 

3 5-5-5 6,0 bevorderd naar 3 havo 

2 5-4 6,0 bevorderd naar 3 havo 

1 4 5,6 Bespreekbaar naar 3 havo 

2 5-5  5,6 Bespreekbaar naar 3 havo 

2 5-4 5,6 bespreekbaar naar 3 havo 

3 5-5-5 5,6 bespreekbaar naar 3 havo 

Overige leerlingen worden afgewezen 

Bijlage bk-2 

Vakken die meetellen in de toegestane combinaties  en voor het gemiddelde rapportcijfer.                                     

Biologie                                                                                       

Engelse taal en literatuur                                                                           

Franse taal en literatuur                                                                                                       

Duitse taal en literatuur                                 

Geschiedenis                                       

Nederlandse taal en literatuur                                   

Wiskunde                                                                             

Natuurkunde                                                                                                                                                                     

Aardrijkskunde                                                                                                                                                                                        

Grieks*                                                                                                                                                                                                     

Latijn* 

*Tellen alleen mee voor de leerlingen van gymnasium 2                                                              

Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes.                                   

Lichamelijke opvoeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Richtingsvakken (tellen mee voor het bepalen van het richtingsgemiddelde) 

Kunst: AD2D, AD3D, Grafimedia, Filosofie 

Wetenschap: Science, Creative science, Grafimedia, Filosofie 

Ondernemen: Business, Creative business, Grafimedia, Filosofie 
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Bevordering havo 3 naar havo 4 of vwo 4                           

Kunst/Wetenschap/Ondernemen 

De leerlingen in havo 3 worden bevorderd naar havo 4 volgens onderstaande norm.  
 
Bevorderingsnorm 

Bevordering naar havo 4 geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden*  minimaal 4,0 zijn, 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0, 

3. bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer**,                                                             

bij 1 onvoldoende (4), mits niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer*** van minimaal 6,0,                     

bij 2 onvoldoendes (5-5) of (5,4), mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer 

van minimaal 6,0, 

bij 3 onvoldoendes (5-5-5), mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0, 

4. De overige leerlingen worden afgewezen.  

Bespreekmarge 

Bij 1 onvoldoende (4), 2 onvoldoendes ( 4-5 of 5-5), 3 onvoldoendes (5-5-5 ) mits maximaal één 5 bij Ne, En of 

Wi, een gemiddeld van minimaal 5,6. 

 

Bevordering naar vwo 4  geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden*  minimaal 4,5 zijn, 

2. Als de voortschrijdend gemiddelden voor Ne, En en Wi minimaal een 6,0 zijn, 

3. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0, 

4. Bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer, mits een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7,5. Bij 2 

onvoldoendes (5-5), mits een gemiddeld rapportcijfer  van minimaal 7,5. 

Bespreekmarge 

Bij 0 of 1 onvoldoende (5) of 2 onvoldoendes (5-5) en een gemiddeld rapportcijfer tussen de 7,0 en een 7,5. 

 

* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 
decimaal nauwkeurig. 

 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

  

*** Het gemiddelde rapportcijfer wordt berekend op basis van de voortschrijdend gemiddelden van de 
betreffende vakken. (zie bijlage havo 3) Ook het gemiddelde rapportcijfer wordt afgekapt op één 
decimaal. 

Profielkeuze 

1. voorwaarde wiskunde B : minimaal 7,0 voor Wiskunde 
2. voorwaarde natuurkunde: minimaal 6,8 voor Natuurkunde 
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Bevorderingsmatrix 

onvoldoendes   minimaal gemiddelde    

aantal toegestane combinaties rapportcijfer Resultaat 

0  7,5 bevorderd naar 4 vwo 

1 5 7,5 bevorderd naar 4 vwo 

2 5-5 7,5 bevorderd naar 4 vwo 

0  7,0 bespreekbaar 4 vwo 

1 5 7,0 bespreekbaar 4vwo 

2 5-5 7,0 bespreekbaar 4 vwo 

0     bevorderd naar 4 havo 

1 5   bevorderd naar 4 havo 

1 4 6,0 bevorderd naar 4 havo 

2 5-5 5-4 6,0 bevorderd naar 4 havo 

3 5-5-5 6,0 bevorderd naar 4 havo 

1 4 5,6 Bespreekbaar naar 4 havo 

2 5-5 5-4 5,6 Bespreekbaar naar 4 havo 

3 5-5-5 5,6 Bespreekbaar naar 4 havo 

Overige leerlingen worden afgewezen 

 

Bijlage havo 3 

Vakken die meetellen in de toegestane combinaties  en voor het gemiddelde rapportcijfer.                                    

Duitse taal en literatuur                                                                                      

Engelse taal en literatuur                                                                           

Franse taal en literatuur                                 

Geschiedenis                                                                                                                                                       

Economie                                                                 

Nederlandse taal en literatuur                                   

Wiskunde                                                                                         

Natuurkunde                                                                                                                                                                               

Scheikunde                                                                                   

Aardrijkskunde                                                                               

Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes.                                  

Lichamelijke opvoeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Richtingsvakken (tellen mee voor het bepalen van het richtingsgemiddelde) 

Kunst: AD2D, AD3D, Grafimedia, Filosofie 

Wetenschap: Science, Creative science, Grafimedia, Filosofie 

Ondernemen: Business, Creative business, Grafimedia, Filosofie 
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Bevordering vwo 3/gymnasium 3 naar vwo 4/gymnasium 4 
Kunst/Wetenschap/Ondernemen 

De leerlingen in vwo 3 worden bevorderd naar vwo 4 volgens onderstaande norm.  
 
Bevorderingsnorm 

Bevordering geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden*  minimaal 4,0 zijn, 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0. 

3. bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer**,                                                             

bij 1 onvoldoende (4), mits niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer*** van minimaal 6,0,      

bij 2 onvoldoendes (5-5), mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0,                                                                

bij 2 onvoldoendes (5-4), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0, 

4. De overige leerlingen worden afgewezen.  

Bespreekmarge 

Bij 1 onvoldoende (4) of 2 onvoldoendes (4-5 of 5-5) , mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een 

gemiddeld rapportcijfer van minimaal 5,6,       

                                

* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 
decimaal nauwkeurig. 

 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

  

*** Het gemiddelde rapportcijfer wordt berekend op basis van de voortschrijdend gemiddelden van de 
betreffende vakken. (zie bijlage vwo 3). Ook het gemiddeld rapportcijfer wordt afgekapt op één 
decimaal.             

  
   

Profielkeuze 

1. voorwaarde wiskunde B : minimaal 7,0 voor Wiskunde 
2. voorwaarde natuurkunde: minimaal 6,8 voor Natuurkunde 
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Bevorderingsmatrix 

onvoldoendes   minimaal gemiddelde    

aantal toegestane combinaties rapportcijfer resultaat 

0     bevorderd 

1 5   Bevorderd naar vwo 4 

1 4 6,0 Bevorderd naar vwo 4 

2 5-5  6,0 Bevorderd naar vwo 4 

2 5-4 6,0 Bevorderd naar vwo 4 

1 4 5,6 Bespreekbaar vwo 4 

2 5-5  5,6 Bespreekbaar vwo 4 

2 5-4 5,6 Bespreekbaar vwo 4 

Overige leerlingen worden afgewezen 

 

Bijlage vwo 3/gymnasium 3 

Vakken die meetellen in de toegestane combinaties  en voor het gemiddelde rapportcijfer.   

Duitse taal en literatuur                                                                                      

Engelse taal en literatuur                                                                           

Franse taal en literatuur                                 

Geschiedenis                                       

Economie                                                                                   

Nederlandse taal en literatuur                                   

Wiskunde                                                                                                                                                                                             

Natuurkunde                                                                                                                                                                               

Scheikunde                                                                                                                                                                                   

Aardrijkskunde                                                                                                                                                                                        

Grieks*                                                                                                                                                                                                     

Latijn* 

*Tellen alleen mee voor de leerlingen van gymnasium 3                                                                                   

                                                                           

Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes.                                                        

Lichamelijke opvoeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Richtingsvakken (tellen mee voor het bepalen van het richtingsgemiddelde) 

Kunst: AD2D, AD3D, Grafimedia, Filosofie 

Wetenschap: Science, Creative science, Grafimedia, Filosofie 

Ondernemen: Business, Creative business, Grafimedia, Filosofie 
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Bevordering vwo 3 naar havo 4 
Kunst/wetenschap/ondernemen 

 
De leerlingen in vwo 3 worden bevorderd naar havo 4 volgens onderstaande norm.  
Bevordering naar havo 4 geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden*  minimaal 4,0 zijn, 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0, 

3. bij maximaal 2 tekortpunten in de kernvakken Ne, En Wi (5-5 of 4) 

4. als de eindcijfers** van de afzonderlijke vakken, die meetellen voor het aantal onvoldoendes, niet 

meer dan vijf tekortpunten***  bevatten, 

5. De overige leerlingen worden afgewezen.  

* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 
decimaal nauwkeurig. 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

***  Een 5 is één tekortpunt en een 4 is twee tekortpunten. 

Bijlage gymnasium 3/vwo 3 

Vakken die meetellen in de toegestane combinaties en voor het gemiddelde rapportcijfer.   

Duitse taal en literatuur                                                                                      

Engelse taal en literatuur                                                                           

Franse taal en literatuur                                 

Geschiedenis                                       

Economie                                                                                   

Nederlandse taal en literatuur                                   

Wiskunde                                                                                                                                                                                             

Natuurkunde                                                                                                                                                                               

Scheikunde                                                                                                                                                                                   

Aardrijkskunde                                                                                                                                                                                      

Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes.                                                        

Lichamelijke opvoeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Richtingsvakken (tellen mee voor het bepalen van het richtingsgemiddelde) 

Kunst Wetenschap Ondernemen 

Art & design 2D Science Business 

Art & design 3D Creative science  Creative business 

Grafimedia Grafimedia Grafimedia 

Filosofie Filosofie Filosofie 
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Bevordering havo 4 naar havo 5 
Kunst/wetenschap/ondernemen 

 

De leerlingen van havo 4 worden bevorderd naar havo 5 volgens onderstaande norm: 

 

Bevorderingsnorm 

Bevordering geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden* minimaal 4,0 zijn; 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0 is; 

3. bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer**,                                                                

bij 1 onvoldoende (4), mits niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer*** van minimaal 6,0;                    

bij 2 onvoldoendes (5-5), mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0;       

bij 2 onvoldoendes (5-4), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0; 

4. Bij 1 onvoldoende (4) of 2 onvoldoendes (4-5 of 5-5), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een 

gemiddeld rapportcijfer tussen de 5,8 en een 6,0 en een positief oordeel van de docentenvergadering. 

De overige leerlingen worden afgewezen.  

* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 
decimaal nauwkeurig. 

 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

  

*** Het gemiddelde rapportcijfer wordt berekend op basis van de voortschrijdend gemiddelden van de 
betreffende vakken. (zie bijlage havo 4). Ook het gemiddeld rapportcijfer wordt afgekapt op één 
decimaal. 

  
 

 
          

  
   

Bevorderingsmatrix 

onvoldoendes   minimaal gemiddelde    

aantal toegestane combinaties rapportcijfer resultaat 

0     bevorderd 

1 5   bevorderd 

1 4 6,0 bevorderd 

2 5-5  6,0 bevorderd 

2 5-4 6,0 bevorderd 

1 4 5,8 Bespreekbaar 

2 5-5  5,8 Bespreekbaar 

2 5-4 5,8 Bespreekbaar 

Overige leerlingen worden afgewezen 
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Voor doubleurs geldt: 

Alle behaalde cijfers voor een vak uit het combinatievak vervallen, behalve als het voortschrijdend gemiddelde 

van dat vak een 6,5 of hoger is. 

Alle behaalde cijfers voor het vak LO vervallen. 

 

Bijlage havo 4          

        

Vakken die meetellen in de toegestane combinaties en het gemiddelde rapportcijfer:   

      

Nederlands          

Engels          

Frans          

Duits           

Geschiedenis 

Aardrijkskunde          

Economie          

Bedrijfseconomie        

Wiskunde A          

Wiskunde B          

Natuurkunde          

Scheikunde          

Biologie          

Informatica          

Kunst algemeen/kunst BV (gemiddelde van theorievak en praktijkvak)    

Filosofie 

        

Combinatievak  

 

Het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken Maatschappijleer en CKV op één decimaal nauwkeurig. 

         

Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes:  

        

Lichamelijke opvoeding 

          

Vakken die op het rapport staan, maar die niet meetellen voor het aantal onvoldoendes of compensatie:

         

Richtingsvakken: 

Filosofie kunst/wetenschap/ondernemen 

Kunst/wetenschap/ondernemen         
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Bevordering vwo 4 naar vwo 5 
Kunst/wetenschap/ondernemen 

 

De leerlingen van vwo 4 worden bevorderd naar vwo 5 volgens onderstaande norm: 

 

Bevorderingsnorm 

Bevordering geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden*  minimaal 4,0 zijn; 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0 is; 

3. bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer**,                                                             

bij 1 onvoldoende (4), mits niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer*** van minimaal 6,0;                                            

bij 2 onvoldoendes (5-5), mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0;   

bij 2 onvoldoendes (5-4), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0; 

Bij 1 onvoldoende (4) of 2 onvoldoendes (4-5 of 5-5), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en  een 

gemiddeld rapportcijfer tussen de 5,8 en een 6,0 en een positief oordeel van de  docentenvergadering. 

De overige leerlingen worden afgewezen.  

* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 
decimaal nauwkeurig. 

 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

  

*** Het gemiddelde rapportcijfer wordt berekend op basis van de voortschrijdend gemiddelden van de 
betreffende vakken. (zie bijlage vwo 4). Ook het gemiddeld rapportcijfer wordt afgekapt op één 
decimaal.  
   

 Bevorderingsmatrix 

onvoldoendes   
minimaal 

gemiddelde    

aantal 
toegestane 
combinaties rapportcijfer resultaat 

0     bevorderd 

1 5   bevorderd 

1 4 6,0 bevorderd 

2 5-5  6,0 bevorderd 

2 5-4 6,0 bevorderd 

1 4 5,8 Bespreekbaar 

2 5-5  5,8 Bespreekbaar 

2 5-4 5,8 Bespreekbaar 

Overige leerlingen worden afgewezen 
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Voor doubleurs geldt: 

Alle behaalde cijfers voor een vak uit het combinatievak vervallen, behalve als het voortschrijdend gemiddelde 

van dat vak een 6,5 of hoger is. 

Alle behaalde cijfers voor het vak LO vervallen. 

 

Bijlage vwo 4           

        

Vakken die meetellen in de toegestane combinaties en het gemiddelde rapportcijfer:   

     

Nederlands          

Engels          

Frans          

Duits  

Grieks 

Latijn          

Geschiedenis 

Aardrijkskunde          

Economie          

Bedrijfseconomie          

Wiskunde A          

Wiskunde B          

Natuurkunde          

Scheikunde          

Biologie          

Informatica          

Kunst algemeen/kunst BV (gemiddelde van theorievak en praktijkvak)     

Filosofie 

        

Combinatievak  

 

Het eindcijfer van CKV  op één decimaal nauwkeurig.      

    

Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes:  

        

Lichamelijke opvoeding 

 

Vakken die wel op het rapport staan, maar niet meetellen voor het aantal onvoldoendes of voor 

compensatie       

 

Richtingsvakken: 

Filosofie kunst/wetenschap/ondernemen 

Kunst/wetenschap/ondernemen          
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Bevordering vwo 5 naar vwo 6 
Kunst/wetenschap/ondernemen 

 

De leerlingen van vwo 5 worden bevorderd naar vwo 6 volgens onderstaande norm: 

 

Bevorderingsnorm 

Bevordering geschiedt: 

1. als alle voortschrijdend gemiddelden* minimaal 4,0 zijn. 

2. als het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden voor de richtingsvakken minimaal een 6,0 is; 

3. bij 0 of 1 (5) onvoldoende eindcijfer**,                                 

bij 1 onvoldoende (4), mits niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer*** van minimaal 6,0;                        

bij 2 onvoldoendes (5-5), mits maximaal één 5 bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0;       

bij 2 onvoldoendes (5-4), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een gemiddeld rapportcijfer van 

minimaal 6,0; 

4. Bij 1 onvoldoende (4) of 2 onvoldoendes (4-5 of 5-5), mits het cijfer 4 niet bij Ne, En of Wi en een 

gemiddeld rapportcijfer tussen de 5,8 en een 6,0 en een positief oordeel van de docentenvergadering. 

De overige leerlingen worden afgewezen.  

* Het voortschrijdend gemiddelde van een vak is het afgekapte gewogen gemiddelde op één 
decimaal nauwkeurig. 

 

** Een eindcijfer van een vak is het cijfer van het voortschrijdend gemiddelde afgerond op 
een geheel getal. 

  

*** Het gemiddelde rapportcijfer wordt berekend op basis van de voortschrijdend gemiddelden van de 
betreffende vakken. (zie bijlage vwo 5). Ook het gemiddeld rapportcijfer wordt afgekapt op één 
decimaal. 
 

 Bevorderingsmatrix 

onvoldoendes   
minimaal 

gemiddelde    

aantal 
toegestane 
combinaties rapportcijfer resultaat 

0     bevorderd 

1 5   bevorderd 

1 4 6,0 bevorderd 

2 5-5  6,0 bevorderd 

2 5-4 6,0 bevorderd 

1 4 5,8 Bespreekbaar 

2 5-5  5,8 Bespreekbaar 

2 5-4 5,8 Bespreekbaar 

Overige leerlingen worden afgewezen 
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Voor doubleurs geldt: 

Alle behaalde cijfers voor een vak uit het combinatievak vervallen, behalve als het voortschrijdend gemiddelde 

van dat vak een 6,5 of hoger is. 

Alle behaalde cijfers voor het vak LO vervallen. 

 

Bijlage vwo 5         

        

Vakken die meetellen in de toegestane combinaties en het gemiddelde rapportcijfer:   

   

          

Nederlands          

Engels          

Frans          

Duits  

Grieks 

Latijn          

Geschiedenis 

Aardrijkskunde          

Economie          

Bedrijfseconomie        

Wiskunde A          

Wiskunde B          

Natuurkunde          

Scheikunde          

Biologie          

Informatica          

Kunst Algemeen/Kunst BV (gemiddelde van theorievak en praktijkvak)   

Filosofie 

        

Combinatievak  

 

Het gemiddelde van de eindcijfers van het vak maatschappijleer en CKV op één decimaal nauwkeurig. 

       

Vakken die alleen meetellen in de toegestane combinaties voor het aantal onvoldoendes:  

       

Lichamelijke opvoeding 

 

Vakken die op het rapport staan maar niet meetellen voor het aantal onvoldoendes of compensatie: 

      

Richtingsvakken: 

Filosofie kunst/wetenschap/ondernemen 

Kunst/wetenschap/ondernemen  


