
Bevorderingsrichtlijnen havo/vwo 1 t/m 3 
     

 1 hv, 1 vwo-plus 
 2-vwo-plus 
 3 havo, 3 vwo 

 
 
Leerjaar 1 t/m 3 (m.u.v. 2 hv)  
 
 

minpunten pluspunten 
 Niet bevorderen bespreekmarge  bevorderd 
0 - 0 t/m 1 1,5 en meer  

0,5 - 0 t/m 2 2,5 en meer 
1 0 t/m 1 1,5 t/m 4  4,,5 en meer 

1,5 0 t/m 2 2,5 t/m 5 5,5 en meer 
2 0 t/m 3 3,5 t/m 6 6,5 en meer 

2,5 0 t/m 4 4,5 t/m 7 7,5 en meer 
3 0 t/m 5 5,5 t/m 8 8,5 en meer 

3,5 0 t/m 6 6,5 t/m 9 9,5 en meer 
4 0 t/m 7 7,5 t/m 10 10,5 en meer 

4,5 0 t/m 8 8,5 t/m 11 11,5 en meer 
meer doubleren 

 
De cijfers van alle vakken tellen mee. 
 
Eerst wordt gekeken naar het aantal minpunten op de lijst van het eindrapport. Vervolgens worden de 
pluspunten geteld. Door combinatie van deze gegevens is in de tabel af te lezen welk 
overgangsbesluit genomen wordt.   

 De minpunten worden gerekend vanaf 6,0,  
d.w.z. 5,5 geeft 0,5 minpunt 

5,0 geeft 1,0 minpunt 
4,5 geeft 1,5 minpunt enz. 

 De pluspunten worden gerekend vanaf 6,5,  
d.w.z. 7,0 geeft 0,5 pluspunt 

   7,5 geeft 1,0 pluspunt 
   8,0 geeft 1,5 pluspunt enz. 

 
Een leerling komt automatisch in de bespreekmarge indien: 
 het totaal van de behaalde cijfers in het gebied “bespreekmarge” zit volgens de 

bevorderingsrichtlijnen. Het besluit voor leerlingen die in de bespreekmarge vallen wordt door 
de rapportenvergadering genomen. 

 een leerling 1 of meer minpunten voor de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde heeft. In 
dat geval beslist de vergadering of bevordering naar een volgend leerjaar mogelijk is.  

 
 
Specifiek voor leerjaar 3 
Naast de 13 vakken telt het profielkeuzewerkstuk (PKW) mee als 14e vak. 

 
Met betrekking tot het gekozen vakkenpakket neemt de rapportenvergadering een beslissing over 
bevordering waarbij tijdens de bespreking de volgende richtlijn wordt gehanteerd:  

 bij 1,5 of meer minpunten in het vakkenpakket is het volgen van het betreffende vakkenpakket 
niet mogelijk 

 bij 0,5 of 1 minpunt voor het vakkenpakket neemt de rapportenvergadering een besluit of 
bevordering naar leerjaar 4 mogelijk is. 



 
Bevorderingsrichtlijnen  

 2 hv 
 
 
2 havo/vwo  
 
 
gemiddeld eindcijfer         tot 6,00 niet bevorderen  
gemiddeld eindcijfer 6,00 tot 6,30 bespreekmarge 
gemiddeld eindcijfer 6,30 tot 7,00 gericht bevorderen naar 3 havo 
gemiddeld eindcijfer 7,00 tot 7,30 bespreekmarge 
gemiddeld eindcijfer 7,30 en hoger gericht bevorderen naar 3 vwo 
 
 
Bij 2 of meer minpunten: 

 kan geen bevordering plaatsvinden naar 3 vwo.  
 de leerling komt dan in ieder geval in de bespreekmarge, waarbij de vergadering een 

besluit neemt over bevordering naar 3 havo of niet bevorderen. 
 indien de 2 minpunten vallen bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is 

bevordering naar 3 havo niet mogelijk.  
 
 
 
De cijfers van alle vakken tellen mee. 
Op basis van het gemiddelde eindcijfer van alle vakken vindt de bevordering plaats. Dit gemiddelde 
van alle vakken samen wordt afgerond op twee decimalen. 
 
De minpunten worden gerekend vanaf 6,0,  

d.w.z. 5,5 geeft 0,5 minpunt 
5,0 geeft 1,0 minpunt 
4,5 geeft 1,5 minpunt enz. 

 
 

Een leerling komt automatisch in de bespreekmarge indien: 
 het totaal van de behaalde cijfers in het gebied “bespreekmarge” zit volgens de 

bevorderingsrichtlijnen. Het besluit voor leerlingen die in de bespreekmarge vallen wordt door 
de rapportenvergadering genomen. 

 een leerling 1 of meer minpunten voor de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde heeft. In 
dat geval beslist de vergadering of bevordering naar een volgend leerjaar mogelijk is.  

 
 
 
 
  



Bevorderingsrichtlijnen       
 3 havo, 3 vwo 

 
 
Leerjaar 3 hv  
 
 

minpunten pluspunten 
 Niet bevorderen bespreekmarge  bevorderd 
0 - 0 t/m 1 1,5 en meer  

0,5 - 0 t/m 2 2,5 en meer 
1 0 t/m 1 1,5 t/m 4  4,,5 en meer 

1,5 0 t/m 2 2,5 t/m 5 5,5 en meer 
2 0 t/m 3 3,5 t/m 6 6,5 en meer 

2,5 0 t/m 4 4,5 t/m 7 7,5 en meer 
3 0 t/m 5 5,5 t/m 8 8,5 en meer 

3,5 0 t/m 6 6,5 t/m 9 9,5 en meer 
4 0 t/m 7 7,5 t/m 10 10,5 en meer 

4,5 0 t/m 8 8,5 t/m 11 11,5 en meer 
meer doubleren 

 
De cijfers van alle vakken tellen mee. 
 
Eerst wordt gekeken naar het aantal minpunten op de lijst van het eindrapport. Vervolgens worden de 
pluspunten geteld. Door combinatie van deze gegevens is in de tabel af te lezen welk 
overgangsbesluit genomen wordt.   

 De minpunten worden gerekend vanaf 6,0,  
d.w.z. 5,5 geeft 0,5 minpunt 

5,0 geeft 1,0 minpunt 
4,5 geeft 1,5 minpunt enz. 

 De pluspunten worden gerekend vanaf 6,5,  
d.w.z. 7,0 geeft 0,5 pluspunt 

   7,5 geeft 1,0 pluspunt 
   8,0 geeft 1,5 pluspunt enz. 

 
Een leerling komt automatisch in de bespreekmarge indien: 
 het totaal van de behaalde cijfers in het gebied “bespreekmarge” zit volgens de 

bevorderingsrichtlijnen. Het besluit voor leerlingen die in de bespreekmarge vallen wordt door 
de rapportenvergadering genomen. 

 een leerling 1 of meer minpunten voor de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde heeft. In 
dat geval beslist de vergadering of bevordering naar een volgend leerjaar mogelijk is.  

 
Naast de 13 vakken telt het Profielkeuzewerkstuk (PKW) mee als 14e vak. 

 
Met betrekking tot het gekozen vakkenpakket neemt de rapportenvergadering een beslissing over 
bevordering waarbij tijdens de bespreking de volgende richtlijn wordt gehanteerd:  

 bij 1,5 of meer minpunten in het vakkenpakket is het volgen van het betreffende vakkenpakket 
niet mogelijk 

 bij 0,5 of 1 minpunt voor het vakkenpakket neemt de rapportenvergadering een besluit of 
bevordering naar leerjaar 4 mogelijk is. 

 


