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BEVORDERINGSNORMEN MAURICK COLLEGE 
klas 3 vmbo-t 

 
Om bevorderd te worden naar vmbo-t 4 moet een leerling allereerst 

voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:  

• Geen enkel rapportcijfer mag een 3 of lager zijn.  

• De leerling heeft alle handelingsdelen ingeleverd en met een 

voldoende of goed afgesloten.  

• Vakken die geen cijfer geven, moeten in orde zijn en met een 

voldoende zijn afgesloten.  

  

Indien aan de algemene voorwaarden is voldaan, wordt een leerling 

bevorderd naar vmbo-t 4 als hij ook aan de volgende voorwaarden 

voldoet:  

• Het gemiddelde van alle examenvakken* bedraagt op het 

eindrapport 6,0 of hoger. Het gaat hier om de niet op een heel 

getal afgeronde rapportcijfers.  

• Maximaal 1 examenvak mag afgerond zijn met het cijfer 5.  

  

*Examenvakken zijn alle vakken waarin examen (SE en CE) afgelegd 

wordt.  

  

Als een leerling niet regulier is bevorderd, komt hij in bespreking of wordt 

hij afgewezen. Een leerling is in bespreking als hij aan de volgende 

voorwaarden voldoet:  

• De leerling voldoet aan de algemene voorwaarden  

• Het gemiddelde van de examenvakken is 5,8 of hoger (dit gaat om 

niet-afgeronde cijfers)  

• De op een heel getal afgeronde eindcijfers van de examenvakken 

zijn maximaal 2 x 5 of 1 x 4  

• Het gemiddelde van alle vakken is 5,7 of hoger (dit gaat om niet- 

afgeronde cijfers)  

• De leerling heeft in alle vakken maximaal 4 onvoldoendes.  

Indien een leerling niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij 

afgewezen voor vmbo-t 4.  
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Bevorderingsnormen voor vmbo-t 3 
  

  

Leerling voldoet aan ‘algemene voorwaarden’ én:  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

-   

-   

gemiddelde   6.0   of   meer   

max.   1   x 5   in   

de   examenvakken   
JA   BEVORDERD   

NEE   

1.   Examenvakken:   

- gemiddeld   5.8   of   hoger   

- maximaal 2 x 5   of   1   x 4   

2.   Alle   vakken:   

- gemiddelde   5.7   of   hoger   

- maximaal 4 x   

onvoldoende   

JA   BESPREKING   

NEE   AFGEWEZEN   


