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Om bevorderd te worden naar havo 5, vwo 5 of vwo 6 moet een leerling allereerst 
voldoen aan de volgende algemene voorwaarden: 
 

• Geen enkel rapportcijfer mag, indien op een heel getal afgerond, lager dan 
een vier zijn. Dit geldt ook voor de onderliggende cijfers van het 
combinatiecijfer.  

• Voor afgesloten halfjaarsvakken geldt dat leerlingen in periode 3 een 
reparatietraject van maximaal zes weken moeten volgen indien het cijfer een 
gevaar vormt voor de overgang. Voor dit traject krijgt de leerling een taak van 
de vakdocent. Bij voldoende inzet komt het cijfer voor het betreffende vak te 
vervallen. 

• De leerling heeft alle praktische opdrachten ingeleverd en voldoende 
afgesloten. 

• Vakken die geen cijfer kennen, zoals lichamelijke opvoeding, moeten in orde 
zijn en voldoende zijn afgesloten. 

 
Examenvakken 
 
Examenvakken zijn alle vakken waarin examen (SE en/of CE) afgelegd kan worden. 
De vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer worden bij de 
bevorderingsnormen niet afzonderlijk tot de examenvakken gerekend maar het 
combinatiecijfer wordt gelijkgesteld met één examenvak.  
 
Bespreking 
 
Als een leerling in bespreking is, bepaalt de eindvergadering, bestaande uit de 
coördinator(en) en mentoren, of de leerling al dan niet bevorderd wordt. Ook kan er 
geadviseerd worden tot een gerichte bevordering, een plaatsing of om anderszins 
nadere eisen te stellen.  
 
Bevordering naar het eerst hogere leerjaar 
 
Indien aan de algemene voorwaarden wordt voldaan, wordt een leerling bevorderd 
die verder aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• Het gemiddelde voor alle examenvakken bedraagt op het eindrapport 6.0 of 
meer waarbij het combinatiecijfer gerekend wordt als examenvak. 

• Voor maximaal twee examenvakken zijn de - indien ze op een heel getal 
worden afgerond - eindcijfers 5-5, 5-4 of 4-4. 

• In de praktijk betekent dit dat op de eindlijst als geheel, indien er op een heel 
getal afgerond zou worden, slechts twee onvoldoendes (tweemaal een 5, 
eenmaal een 5 en een 4, of tweemaal een 4) mogen voorkomen én dat 
tegelijkertijd het gemiddelde van de cijfers van alle, niet op een heel getal 
afgeronde, examenvakken 6.0 of hoger moet zijn. Het combinatiecijfer geldt 
daarbij als één cijfer: de onderliggende vakken zijn in het combinatiecijfer 
verdisconteerd.  

• In vwo 5 worden er geen cijfers aan het combinatiecijfer toegevoegd en 
derhalve telt het combinatiecijfer niet mee in de overgangsnorm. 

 
Bevordering of afwijzing na bespreking in de eindvergadering 
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Een leerling valt in de besprekingszone indien aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:  

• De leerling voldoet aan de algemene voorwaarden. 

• De leerling heeft voor maximaal 2 examenvakken een onvoldoende. Het 
combinatiecijfer geldt hierbij als één examenvak.  

• Het gemiddelde van de niet op een heel getal afgeronde examenvakken is 5.8 
of hoger. Het combinatiecijfer geldt hierbij als één examenvak. 

• In vwo 5 worden er geen cijfers aan het combinatiecijfer toegevoegd en 
derhalve telt het combinatiecijfer niet mee in de overgangsnorm. 
 

 
Afwijzing van de bevordering 
 
De overige leerlingen worden niet bevorderd naar het eerst hogere leerjaar. 
 
 
Overgangsnormen voor havo 4, vwo 4 en vwo 5 
 
Leerling voldoet aan ‘algemene voorwaarden’ én: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen die bij de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) het cijfer 4 
hebben of twee keer een 5 komen in bespreking.  

- gemiddelde 6.0 of meer 

- max. 2 onvoldoendes 

- gemiddeld 5.8 of hoger 

- maximaal 2 onvoldoendes 

 

NEE 

JA BEVORDERD  

JA BESPREKING 

NEE AFGEWEZEN 


