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In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. Bij 
situaties waarin de regeling niet voorziet beslist de locatiedirecteur. 
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1. Algemeen 

 
• De beslissing over de bevordering naar het volgende leerjaar wordt genomen door de 

bevorderingsvergadering. 
• Op uitzonderlijke gevallen na is de beslissing van deze vergadering gebaseerd op de 

bevorderingstabel. 
• De bevorderingsnormen worden toegepast op alle cijfers van het eindrapport. 
• Begripsbepaling: 

a een onvoldoende is een cijfer lager dan een 6 
b tekort is het totaal van de tekortpunten, dat als volgt wordt vastgesteld: 

* 5 is één tekortpunt 
* 4 is twee tekortpunten enz. 
Bij rapportcijfers afgerond op één decimaal levert een 4,5 t/m 5,4 één tekortpunt op, een 3,5 
t/m 4,4 twee tekortpunten enz. 

c compensatie: het totaal van de compensatiepunten, dat als volgt wordt vastgesteld: 
* 7 is één compensatiepunt 
* 8 is twee compensatiepunten enz. 

• In een enkel geval komt het voor, dat een rapportcijfer wordt gegeven voor een vak dat niet in de 
lessentabel staat van de klas waarin de leerling zit. Aan een dergelijk cijfer kunnen geen rechten 
worden ontleend in verband met de bevordering. 

• In bepaalde klassen wordt voor enkele vakken geen cijfers gegeven. Deze vakken moeten “naar 
behoren” (voldoende of goed) zijn gekwalificeerd. Dit geldt ook voor de in het examendossier 
opgegeven  handelingsdelen. 

• In bepaalde klassen wordt voor bepaalde vakken het behaalde cijfer op het eindrapport omgezet in 
een waardering G (=goed), V (=voldoende) of O(=onvoldoende). De waardering G, V of O levert 
geen meetellend compensatiepunt op. 
Het eindcijfer wordt omgezet in: 
o een O als het eindcijfer 5,4 of lager is, 
o een V als het eindcijfer 5,5 of hoger is en lager is dan een 7,5 
o een G als het eindcijfer 7,5 of hoger is. 

• Hardheidsclausule: Bij kennelijke onbillijkheden en bij situaties waarin deze regeling niet voorziet, 
beslist de locatiedirecteur. 

 
 
 
 
 
2. Bevordering van klas 2 tl naar klas 3 
Aan het eind van klas 2 tl gelden de volgende bevorderingsnormen: 

• Met niet meer dan 3 tekortpunten, op de totale lijst van de gevolgde vakken, wordt de leerling 
bevorderd naar klas 3 op hetzelfde niveau. 

• De leerling mag maximaal 1 tekortpunt hebben voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 
• Met meer dan 3 tekortpunten of bij 2 tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde beslist de bevorderingsvergadering of de leerling bevorderd wordt naar een ander 
schooltype. 
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3. Bevordering van vmbo 3 GT naar vmbo 4 GT 
De leerling wordt bevorderd als hij aan de volgende drie criteria voldoet. 

I Er is sprake van maximaal 4 tekortpunten. 
II De handelingsdelen zijn met een voldoende afgerond. 
III Voor de 7 examenvakken in vmbo 4 zijn* 

alle cijfers zijn 6 of hoger, of 
er is 1x5 behaald en alle overige eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
er is 2x5 of 1x4 en tenminste 1x7 behaald. 

Een leerling wordt besproken wanneer de leerling niet voldoet aan criterium II. 
 
 
 
 
 

4. Toelating tot havo 4 vanuit vmbo 4 GL/TL 
 
• Een leerling met een vmbo GL/TL-diploma wordt toegelaten tot havo 4 als de leerling tenminste 6,8 

gemiddeld heeft op zijn eindexamen cijferlijst vmbo. 
NB: het betreft hier de afgeronde eindcijfers. 
Hierbij tellen mee alle vakken met een CE en maatschappijleer. 

• De leerling heeft voor de vakken Ne, En en wi, hoogstens 1x een 5 als eindcijfer. 
Aanvullende eis per profiel of vak. 
CM:  de leerling heeft vmbo-examen gedaan in Frans of Duits. 
EM:  de leerling heeft vmbo-examen gedaan in wiskunde. 
NG;  de leerling heeft vmbo-examen gedaan in wiskunde en nask2 (scheikunde). 
Na: de leerling heeft vmbo-examen gedaan in nask1. 
WB: Als de leerling WB wil kiezen dan moet de leerling 

a. een inhaalmodule doorwerken (opgesteld door de sectie wiskunde van US) 
b. een toets maken over de inhaalmodule. 

De vaksectie wiskunde geeft een advies aan de toelatingscommissie. 
De toelatingscommissie bepaalt of de leerling wordt toegelaten tot WB. 
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