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1. Algemene bepalingen bevorderingsnormen WdZC
schooljaar 2022-2023

Dit document beschrijft de bevorderingsnormen voor alle klassen van het Willem de Zwijger
College.

Algemeen
Berekening cijfers eindrapport
Per leerjaar staat beschreven welke vakken meetellen voor de bevordering. In alle leerjaren wordt
gewerkt met het voortschrijdend gemiddeld cijfer met andere woorden: het cijfer op het
eindrapport is het gemiddelde resultaat van alle meetellende cijfers die voor een vak het gehele
schooljaar zijn behaald. Het eindrapport wordt afgerond op een geheel getal, waarbij getallen met
decimalen van 0,50 of hoger naar boven worden afgerond. (0,49 wordt dus naar beneden afgerond).

Besluitvorming bij de bevorderingsvergadering:
Bij de besluitvorming over de bevordering zijn er de volgende mogelijkheden:

● Bevordering: de leerling gaat over naar het volgende leerjaar
● Opstroom: de leerling gaat over naar het volgende leerjaar van een hoger niveau
● Gerichte bevordering: de leerling gaat over naar het volgende leerjaar van een lager

niveau
● Doubleren: de leerling blijft zitten in hetzelfde leerjaar op hetzelfde niveau
● Plaatsing: de leerling blijft in hetzelfde leerjaar van een passend niveau

Het puntenaantal bepaalt of en op welke wijze de leerling overgaat. Voorwaarde voor bevordering
is dat een leerling aan alle vereisten van het schooljaar heeft voldaan (toetsen, opdrachten,
werkstukken, etc). Een leerling die niet voldoet aan de gestelde eisen wordt besproken in de
docentenvergadering. (ook wel “een bespreekgeval” genoemd) De docentenvergadering bespreekt
in dat geval de leerling en komt vervolgens met een bindend besluit. De docentenvergadering kan
met gegronde redenen afwijken van alle normen.

* NB Overstappen van een afdeling naar een andere afdeling is altijd a�ankelijk van de
beschikbare ruimte in de gewenste afdeling.

Revisie
Revisie, d.w.z. een heroverweging van een beslissing door de vergadering, kan aangevraagd
worden bij de afdelingsmanager. Revisie is alleen mogelijk als:

● er een fout is gemaakt bij de toepassing van de bevorderingsnormen;
● een of meer meetellende cijfers niet correct aan de vergadering is doorgegeven;
● factoren of omstandigheden worden aangevoerd die aan de docentenvergadering niet

bekend waren, maar wel invloed hadden kunnen zijn op de beslissing.

Onvolledig rapport
Een onvolledig rapport sluit in principe bevordering van de leerling uit. Dat betekent dat alle
opdrachten en toetsen afgerond moeten zijn. De docentenvergadering beslist hierover, rekening
houdend met bijzondere omstandigheden.
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Verblijfsduur
● Doubleren is geen recht en kan alleen bij zwaarwegende factoren worden toegestaan.
● Een leerling mag niet twee keer doubleren in hetzelfde leerjaar.
● Een leerling mag niet doubleren in twee opeenvolgende leerjaren met uitzondering van het

examenjaar.
● De docentenvergadering besluit bij het niet behalen van de overgangsnormen of een

leerling mag doubleren of dat de leerling onderwijs in een andere afdeling moet gaan
volgen.

● Een leerling moet van niveau veranderen of de school verlaten wanneer hij/zij twee keer in
hetzelfde leerjaar of gedurende twee opeenvolgende leerjaren is blijven zitten.

* NB Wanneer in de loop van een jaar blijkt dat een leerling niet op het juiste plek zit dan wordt dit
tijdig aan de ouders gemeld.

Bespreekgevallen
De volgende procedure wordt bij de vergadering gehanteerd.

● De coach zorgt dat op de docentenvergadering alle relevante informatie over een leerling
bekend is. De afdelingsmanager maakt aantekeningen van de vergadering en noteert de
besluiten;

● Eventuele wijzigingen van cijfers worden altijd eerst voorgelegd aan de afdelingsmanager
die vervolgens bepaalt of een wijziging kan worden doorgevoerd;

● Van docenten wordt verwacht, dat zij in de vergadering niet alleen oordelen vanuit het
eigen vak, maar bij stemming de argumenten van de collega's mee laten wegen;

● Bij bespreekgevallen wordt een leerling bevorderd als de meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden van de docentenvergadering vóór bevordering stemt.

Mededeling resultaat
De coach deelt het besluit van de docentenvergadering na afloop van de docentenvergadering aan
de leerlingen en/of ouders/verzorgers mee.
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Overgangsnormen brugklas VMBO/MAVO

Een leerling is bevorderd als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● het vak techniek voldoende is afgerond;

● er voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● muziek
● tekenen
● handvaardigheid

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

● het cijfer 3 = 3 tekortpunten

Een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

Bij bevordering naar 2 mavo wordt onderstaande tabel gehanteerd:

BEVORDERD  indien: cijfers op MAVO-niveau AFGEWEZEN indien:

60 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 59 of minder

42 of meer Puntentotaal groep 1 41 of minder

maximaal 2 aantal tekortpunten in groep 1 3 of meer

De volgende tabel geldt indien de leerling geen cijfers op vmbo-t-niveau heeft of volgens deze tabel werd

afgewezen.

BEVORDERD  indien: cijfers op VMBO-B-niveau AFGEWEZEN indien:

60 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 59 of minder

maximaal 3 aantal tekortpunten in groep 1 4 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen brugklas mavo/havo

Een leerling is bevorderd als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● het vak techniek voldoende is afgerond;

● er voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● muziek
● tekenen
● handvaardigheid

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

● het cijfer 3 = 3 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

Bij bevordering naar 2 havo wordt onderstaande tabel gehanteerd:

BEVORDERD  indien: cijfers op HAVO-niveau AFGEWEZEN indien:

60 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 59 of minder

42 of meer Puntentotaal groep 1 41 of minder

maximaal 2 aantal tekortpunten in groep 1 3 of meer

De volgende tabel geldt indien de leerling geen cijfers op havo-niveau heeft of volgens deze tabel werd afgewezen.

BEVORDERD  indien: cijfers op MAVO-niveau AFGEWEZEN indien:

60 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 59 of minder

maximaal 2 aantal tekortpunten in groep 1 3 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen brugklas havo/atheneum

Een leerling is bevorderd als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● het vak techniek voldoende is afgerond;

● er voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● muziek
● tekenen
● handvaardigheid

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

● het cijfer 3 = 3 tekortpunten

Een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

Bij bevordering naar 2 atheneum wordt onderstaande tabel gehanteerd:

BEVORDERD  indien: cijfers op ATHENEUM-niveau AFGEWEZEN indien:

60 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 59 of minder

42 of meer Puntentotaal groep 1 41 of minder

maximaal 2 aantal tekortpunten in groep 1 3 of meer

De volgende tabel geldt indien de leerling geen cijfers op atheneum-niveau heeft of volgens deze tabel werd

afgewezen.

BEVORDERD  indien: cijfers op HAVO-niveau AFGEWEZEN indien:

60 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 59 of minder

42 of meer Puntentotaal groep 1 41 of minder

maximaal 2 aantal tekortpunten in groep 1 3 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen brugklas atheneum

Een leerling is bevorderd naar als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● het vak techniek voldoende is afgerond;

● er voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● muziek
● beeldende vorming

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

● het cijfer 3 = 3 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

54 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 53 of minder

42 of meer Puntentotaal groep 1 41 of minder

maximaal 2 aantal tekortpunten in groep 1 3 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen brugklas gymnasium

Een leerling is bevorderd naar als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● het vak techniek voldoende is afgerond;

● er voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● Latijn*
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● muziek
● beeldende vorming
● techniek

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

● het cijfer 3 = 3 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

* bij een onvoldoende voor het vak Latijn is vervolg op het gymnasium niet mogelijk.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

60 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 59 of minder

48 of meer Puntentotaal groep 1 47 of minder

maximaal 2 aantal tekortpunten in groep 1 3 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen 2 basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht

Een leerling is bevorderd naar 3 kader als:

● er voldaan wordt aan onderstaande tabel;
● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond.

Een leerling is bevorderd naar 3 basis als:
● er maximaal 7 tekortpunten zijn gescoord. Tekortpunten hoeven niet gecompenseerd te worden.

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

* een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

aantal tekortpunten 0 of 1 2 3 4

Aantal onvoldoenden 1x5 2x5 of 1x4 1x5 + 1x4 of 3x5 4x5 of 2x5 + 1x4
of 2x4

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

2 compensatiepunten bevorderd bevorderd afgewezen afgewezen

3 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

4 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd

bevordering naar 3 mavo is mogelijk als aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

● het gemiddelde voor alle vakken is een 7.5 , en
● de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn minimaal met een 6 afgerond.

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen
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Overgangsnormen 2 mavo

Een leerling is bevorderd naar 3 mavo als:

● er voldaan wordt aan onderstaande tabel;
● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond.

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

* een leerling met het cijfer 3 op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

aantal tekortpunten 0 of 1 2 3 4

1x5 2x5 of 1x4 1x5 + 1x4
of 3x5

4x5 of 2x5 + 1x4
of 2x4

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

2 compensatiepunten bevorderd bevorderd afgewezen afgewezen

3 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

4 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd

bevordering naar 3 havo is mogelijk als aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

● het gemiddelde voor alle vakken is een 7.5 , en
● de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn minimaal met een 6 afgerond.

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen
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Overgangsnormen 2 havo

Een leerling is bevorderd naar 3 havo als:

● het puntentotaal van alle 12 vakken tenminste 70 bedraagt;

● er maximaal 3 tekortpunten zijn in de groep 1 vakken;

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels;

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● Duits
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● natuur-/scheikunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● muziek
● beeldende vorming
● techniek

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

70 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 69 of minder

maximaal 3 aantal tekortpunten in groep 1 4 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen 2 atheneum

Een leerling is bevorderd naar 3 atheneum als:

● het puntentotaal van alle 11 vakken tenminste 66 bedraagt;

● er maximaal 3 tekortpunten zijn in de groep 1 vakken;

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde;

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● Duits
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● natuur-/scheikunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● beeldende vorming
● techniek

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

66 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 65 of minder

maximaal 3 aantal tekortpunten in groep 1 4 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen 2 gymnasium

Een leerling is bevorderd naar 3 gymnasium als:

● het puntentotaal van alle 12 vakken tenminste 72 bedraagt;

● er maximaal 3 tekortpunten zijn in de groep 1 vakken;

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde;

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond.

Gevolgde vakken:

Groep 1 vakken:
● Nederlands
● Grieks
● Latijn
● Engels
● Frans
● Duits
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● natuur-/scheikunde
● biologie

Groep 2 vakken:
● beeldende vorming

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

72 of meer Puntentotaal groep 1 + 2 71 of minder

maximaal 3 aantal tekortpunten in groep 1 4 of meer

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen vmbo-3 basisberoepsgerichte leerweg

Een leerling is bevorderd naar 4 basisberoepsgericht als:

● er maximaal 2 tekortpunten zijn waarvan 1 gecompenseerd;

● het praktijkvak (PIE) minimaal met een 5,5 is afgerond;

● KV1 naar behoren is afgerond;

● er voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken

● Nederlands
● Engels
● wiskunde
● nask1
● maatschappijleer
● beroepsgericht vak (PIE)
● CKV
● LO

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

*een leerling met het cijfer 3 op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

aantal tekortpunten 1 2 2 3

1x5 2x5 1x4 3x5 of 1x5 en
1x4

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

PIE < 5,5 afgewezen afgewezen afgewezen afgewezen

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen vmbo-3 kaderberoepsgerichte leerweg

Een leerling is bevorderd naar 4 kaderberoepsgericht als:

● er maximaal 2 tekortpunten zijn waarvan 1 gecompenseerd;

● het praktijkvak (PIE) minimaal met een 5,5 is afgerond;

● KV1 naar behoren is afgerond;

● er voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken

● Nederlands
● Engels
● wiskunde
● nask1
● maatschappijleer
● beroepsgericht vak (PIE)
● CKV
● LO

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

*een leerling met het cijfer 3 op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

aantal tekortpunten 1 2 2 3

1x5 2x5 1x4 3x5 of 1x5 en
1x4

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

PIE < 5,5 afgewezen afgewezen afgewezen afgewezen

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen 3 mavo

Een leerling is bevorderd naar 4 mavo als:

● er maximaal 3 onvoldoendes zijn gescoord in alle vakken;
● waarvan maximaal 2 onvoldoendes in de gekozen vakken voor mavo 4;
● er is voldaan aan onderstaande tabel.

gevolgde vakken:

afhankelijk van het gekozen profiel

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● Het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● Het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● Het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● Het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● Het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

* een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

aantal tekortpunten 0 of 1 2 2 3

1x5 2x5 1x4 1x4 + 1x5 of 3x5

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

2 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

3 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen
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Overgangsnormen 3 havo

Een leerling is bevorderd naar 4 havo als:

● het puntentotaal van alle 12 vakken tenminste 69 bedraagt;

● er maximaal 3 tekortpunten zijn;

● er maximaal 2 tekortpunten zijn de gekozen profielvakken (2x5, geen 4);

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde.

Gevolgde vakken:

Vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● Duits
● economie
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde (*)
● natuurkunde
● scheikunde
● beeldende vorming
● lichamelijke opvoeding

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● Het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● Het cijfer 4 = 2 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

69 of meer Puntentotaal 68 of minder

maximaal 3 aantal tekortpunten 4 of meer

* om wiskunde B te kunnen kiezen moet het eindcijfer wiskunde hoger zijn dan een 6,5

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.

17



Overgangsnormen 3 atheneum

Een leerling is bevorderd naar 4 atheneum als:

● het puntentotaal van alle 11 vakken tenminste 63 bedraagt;

● er maximaal 3 tekortpunten zijn;

● er maximaal 2 tekortpunten zijn in de gekozen profielvakken (2x5, geen 4);

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde;

Gevolgde vakken:

Vakken:
● Nederlands
● Engels
● Frans
● Duits
● economie
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde (*)
● natuurkunde
● scheikunde
● lichamelijke opvoeding

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● Het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● Het cijfer 4 = 2 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

63 of meer Puntentotaal 62 of minder

maximaal 3 aantal tekortpunten 4 of meer

* om wiskunde B te kunnen kiezen moet het eindcijfer wiskunde hoger zijn dan een 6,5

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen 3 gymnasium

Een leerling is bevorderd naar 4 gymnasium als:

● het puntentotaal van alle 13 vakken tenminste 75 bedraagt;

● er maximaal 3 tekortpunten zijn;

● er maximaal 2 tekortpunten zijn in de gekozen profielvakken (2x5, geen 4);

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde;

Gevolgde vakken:

Vakken:
● Nederlands
● Grieks
● Latijn
● Engels
● Frans
● Duits
● economie
● geschiedenis
● aardrijkskunde
● wiskunde
● natuurkunde
● scheikunde
● lichamelijke opvoeding

Tekortpunten:

Tekortpunten:

● Het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● Het cijfer 4 = 2 tekortpunten

een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

BEVORDERD  indien: AFGEWEZEN indien:

75 of meer Puntentotaal 74 of minder

maximaal 3 aantal tekortpunten 4 of meer

* om wiskunde B te kunnen kiezen moet het eindcijfer hoger zijn dan een 6,5

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen 4 havo

Een leerling is bevorderd naar 5 havo als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● alle handelingsdelen voor de vakken naar behoren zijn afgerond;

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde;

● en voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken (exclusief L.O.):

● Nederlands, Engels
● CKV, maatschappijleer,*
● 4 profielvakken;
● 1 vak in de vrije ruimte.

* CKV en maatschappijleer zijn onderdeel van het combinatiecijfer en mogen niet afgesloten
worden met een cijfer lager dan een 4.

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● Het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● Het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● Het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● Het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● Het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

* CKV en maatschappijleer telt als combinatiecijfer mee in de compensatieregeling.

Een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

aantal tekortpunten 0 of 1 2 2 3

1x5 2x5 1x4 1x4 + 1x5

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

2 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

3 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen
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Overgangsnormen 4 vwo

Een leerling is bevorderd naar 5-vwo als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● alle handelingsdelen voor de vakken naar behoren zijn afgerond;

● er maximaal één vijf voorkomt in de vakken: Nederlands, Engels en wiskunde;

● en voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken (exclusief L.O.):

● Nederlands, Engels, MVT/LTC/GTC;
● CKV*, maatschappijleer,
● 4 profielvakken;
● 1 vak in de vrije ruimte.

* Het vak CKV wordt alleen door atheneum leerlingen gevolgd.

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● Het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● Het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● Het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● Het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● Het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

Een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst voldoet niet aan de bevorderingsnorm.

aantal tekortpunten 0 of 1 2 2 3

1x5 2x5 1x4 1x4 + 1x5

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

2 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

3 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Overgangsnormen 5 vwo

Een leerling is bevorderd naar 6-vwo als:

● het vak lichamelijke opvoeding voldoende is afgerond;

● alle handelingsdelen voor de vakken naar behoren zijn afgerond;

● er maximaal één vijf voorkomt in de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde;

● en voldaan wordt aan de onderstaande norm.

Gevolgde vakken (exclusief L.O.):

● Nederlands, Engels, MVT/LTC/GTC;
● CKV*, ANW, maatschappijleer**,
● 4 profielvakken;
● 1 vak in de vrije ruimte.

* Het vak CKV wordt alleen door atheneum leerlingen gevolgd.

** Het vak Maatschappijleer is in het vierde leerjaar van het vwo afgerond, is onderdeel van het
compensatiecijfer.

Tekortpunten en compensatiepunten

Tekortpunten:

● Het cijfer 5 = 1 tekortpunt

● Het cijfer 4 = 2 tekortpunten

Compensatiepunten:

● Het cijfer 7 = 1 compensatiepunt

● Het cijfer 8 = 2 compensatiepunten

● Het cijfer 9 of 10 = 3 compensatiepunten

● een leerling met het cijfer 3 of lager op de lijst kan niet bevorderd worden

● CKV en maatschappijleer en ANW telt als combinatiecijfer mee in de compensatieregeling.

aantal tekortpunten 0 of 1 2 2 3

1x5 2x5 1x4 1x4 + 1x5

geen compensatie bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

1 compensatiepunt bevorderd afgewezen afgewezen afgewezen

2 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd afgewezen

3 compensatiepunten bevorderd bevorderd bevorderd bevorderd

In alle andere gevallen is de leerling afgewezen.
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Gerichte bevordering havo 5

Een leerling wordt in het eindexamenjaar 5 havo geplaatst mits het docententeam akkoord geeft voor de gerichte

bevordering.

Opmerkingen:

● De leerling geeft in overleg met de coach aan de overstap naar 5 havo te willen maken. De leerling

onderbouwt dit met een schriftelijk verzoek.

● De leerling gaat verder met dezelfde vakken.

● Per vak wordt bepaald welke dossiertoetsen, handelingsdelen en/of praktische opdrachten uit het leerjaar 4

HAVO worden ingehaald.  Dit is opgenomen in het PTA van 5 HAVO. De leerling start zo snel mogelijk met het

inhaalprogramma.

● De plaatsing van een leerling is afhankelijk van de groepsgrootte in 5 HAVO.

Algemene verschillen tussen HAVO en VWO

● HAVO: 2e moderne vreemde taal is niet verplicht

● HAVO : wiskunde is niet verplicht in het C&M profiel. Wel moet er een schoolexamen rekenen afgerond

worden.

● HAVO: Informatica, BSM en bedrijfseconomie worden niet aangeboden

● HAVO: het combinatiecijfer bestaat uit maatschappijleer*, CKV* en PWS

* Resultaten van maatschappijleer en CKV worden herbeoordeeld/overgenomen.

Het bovenstaande is ook van toepassing op externe leerlingen die willen instromen in 5 HAVO. Het PTA van WdZ

bepaalt het inhaaltraject van de leerling.
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Doorstroom 4 mavo naar 4 havo

Een leerling kan zonder aanvullende voorwaarden alleen doorstromen naar 4 havo:

● als de leerling in het bezit is van een MAVO diploma, en

● als de leerling een extra vak heeft gevolgd en afgerond.

○ een extra vak verkleint het verschil tussen de onderwijsprogramma’s

○ een extra vak laat leerlingen wennen aan een grotere studielast

○ een extra vak toont motivatie van de leerling aan en vergroot het succes op de havo

Een leerling die geen extra vak heeft gevolgd en afgerond:

● mag worden aangenomen zonder aanvullende eisen

● mag worden geweigerd

● mag worden aangenomen met aanvullende eisen  (bindend advies na gesprek)

Om toegelaten te worden in de profielen in  4 havo hanteren wij de volgende volgende eisen:

● Het gemiddelde op het diploma moet minimaal een 6,5 zijn;

● Minimaal een 7 voor wiskunde op het diploma hebben;

● Leerlingen hebben geen enkele onvoldoende op het diploma;

● Het gekozen profiel moet aansluiten op het huidig profiel.

a. Natuur & Techniek (NT)

Een leerling moet op de mavo examen hebben gedaan in wiskunde, nask1 en nask2 (+ biologie, zeer sterk advies

van school)  De keuze wiskunde B hangt af van het bindend advies van het docententeam MAVO.

b. Natuur & Gezondheid (NG)

Een leerling moet op de mavo examen hebben gedaan in wiskunde, biologie en nask2 (en keuze uit aardrijkskunde

en nask 1)

c. Economie & Maatschappij (EM)

Een leerling moet op de mavo examen hebben gedaan in wiskunde, geschiedenis en economie.

d. Cultuur & Maatschappij (CM)

De leerling moet op de mavo examen gedaan hebben in Frans of Duits + geschiedenis.

Opmerkingen:

● De leerling geeft uiterlijk 1 februari bij de coach en de studie- en beroepskeuze begeleider aan dat hij/ zij de

ambitie heeft om naar de havo te gaan.

● De leerling is verplicht om zich voor 1 april ook aan te melden bij een MBO opleiding.

● De leerling wordt uitgenodigd voor de vakkencaroussel avond die voor de leerlingen van 3 havo wordt

georganiseerd.

● Het MAVO docententeam brengt een advies uit over de kans op succes op de HAVO.

● De leerling krijgt een check- en advies gesprek met de studie- en beroepskeuzebegeleider van de HAVO

● Een leerling die zich na 1 februari aanmeldt heeft niet automatisch meer recht op plaatsing (indien aan

vakkenpakket eisen wordt voldaan). Plaatsing is dan afhankelijk van de groepsgrootte in 4 HAVO.
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Doorstroom 5 havo naar 5 vwo

Na het behalen van een havo diploma bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar 5 vwo. Aan de

doorstroom naar 5 vwo zijn geen wettelijke voorwaarden verbonden. Er is sprake van een drempelloze

doorstroom.

Wel betekent dit (vaak) dat een leerling:

● een tweede moderne vreemde taal moet kiezen

● recht heeft op vrijstellingen van specifieke vakken. Een leerling hoeft de vrijstelling niet te aanvaarden als

hij/zij een hoger compensatiecijfer wil behalen. Dit houdt wel dat er zelfstandig een inhaalprogramma

gevolgd moet worden buiten het rooster om.

● verplicht wiskunde moet volgen binnen elk profiel op het vwo.

Voorbereiding doorstroom:

leerlingen worden dringend geadviseerd om tussen het eindexamen en de zomervakantie een inhaalprogramma te

volgen:

○ als er geen examen is gedaan in wiskunde

○ als er geen examen is gedaan in een tweede moderne vreemde taal

○ als er een extra vak gekozen moet worden

○ bij lacunes in het PTA van 4 VWO.

Opmerkingen:

● De leerling geeft bij voorkeur in januari aan de ambitie te hebben om naar het VWO te gaan (zodat een

eventueel inhaaltraject tijdig gestart kan worden).

● Informatica, BSM en Bedrijfseconomie worden niet aangeboden op het VWO.

● Per vak wordt bepaald welke dossiertoetsen, handelingsdelen en/of praktische opdrachten uit het leerjaar 4

VWO worden ingehaald.  Dit is opgenomen in het PTA van leerjaar 5 VWO. De leerling start zo snel mogelijk

met het inhaalprogramma.*

● Het profielwerkstuk van de HAVO kan als basis gebruikt worden voor het profielwerkstuk van het vwo, maar

dan met extra verdieping.

● Het combinatiecijfer bestaat uit maatschappijleer*, CKV**, ANW en PWS

● Leerlingen met een HAVO diploma krijgen vrijstelling voor de vakken maatschappijleer en CKV. Het

combinatiecijfer bestaat maar uit twee cijfers namelijk ANW en PWS.

● Plaatsing in 5 vwo is afhankelijk van de groepsgrootte.

* Dit is ook van toepassing op externe leerlingen die willen instromen met een overgangsbewijs van 4 VWO naar 5

VWO.
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Bevorderingsnormen Hardinxveld - Giessendam

Bevorderingsnormen van leerjaar 2 naar leerjaar 3 van het gepersonaliseerd onderwijs

Aangeboden vakken in het eerste en/of tweede leerjaar:

Tredevakken Themavakken Kunstvakken en lo

- Duits
- Engels
- Frans
- Nederlands
- Wiskunde

- aardrijkskunde
- biologie
- economie
- geschiedenis
- nask

- beeldende vormgeving
- lichamelijke opvoeding
- muziek
- techniek

Algemeen geldt:

● Alle vakken die zijn aangeboden in het eerste en/of tweede leerjaar tellen mee voor de bevordering.

● Een leerling is bevorderd indien bij alle vakken 80-100% van de aangeboden periodedoelen is behaald.

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen

Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel over

deze leerling. De vergadering beslist daarna over al of niet plaatsing in het volgende leerjaar. Indien de leerling

niet toelaatbaar is voor hetzelfde niveau besluit de vergadering vervolgens of deze wordt bevorderd naar een

lager niveau, doubleert, of een combinatie hiervan. Dit besluit is bindend.

Bevordering naar een hoger niveau*1:

Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel over

deze leerling. De vergadering beslist daarna over al of niet plaatsing op een hoger niveau. Dit besluit wordt als

advies aan de leerling en wettelijke vertegenwoordigers voorgelegd.

*1) Alleen van toepassing voor niveau rood en wit
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Bevorderingsnormen van leerjaar 3 naar leerjaar 4 van het gepersonaliseerd onderwijs niveau “rood” (vmbo TL)

● Alle vakken tellen mee voor de bevordering.
● Een leerling is bevorderd indien bij alle vakken 70-100% van de aangeboden periodedoelen is behaald.
● Het aantal vakken met het resultaat dat tenminste 50% van de aangeboden periodedoelen is behaald mag niet meer bedragen dan 3. Hierbij mag het resultaat

dat tenminste 50% van de aangeboden periodedoelen is behaald in ten hoogste 2 van de vakken uit het gekozen profiel voorkomen.

Daarnaast gelden de volgende normen:

Profielen
VMBO-TL

Economie Landbouw Techniek Zorg en Welzijn Aantal vakken en percentage van het aantal aangeboden periodedoelen
dat tenminste moet zijn behaald om te worden bevorderd

verplichte
CE-vakken*1

- Nederlands
- Engels

- Nederlands
- Engels

- Nederlands
- Engels

- Nederlands
- Engels

- 0, 1 of 2 verplicht CE-vak: 50%*2

- Ander verplicht CE-vak: 70%

verplichte
profielvakken

- economie - wiskunde - wiskunde
- natuur- en

scheikunde 1

- biologie - 0 of 1 verplicht profielvak of profielkeuzevak: 50%*2

- Overige verplichte profielvakken / profielkeuzevakken: 70%

profiel-

keuzevakken

- wiskunde of
- Duitse taal of
- Franse taal

- biologie of
- natuur- en

scheikunde 1

n.v.t. - aardrijkskunde of
- geschiedenis en

staatsinrichting of

- wiskunde

gekozen keuzevak 2 keuzevakken 2 keuzevakken 2 keuzevakken 2 keuzevakken - 0, 1 of 2 keuzevakken: 50%*2

- Overige keuzevakken: 70%

verplichte
SE-vakken*1

- lichamelijke opvoeding
- kckv

Deze vakken moeten tenminste voldoende zijn afgerond

niet gekozen
vakken

Alle vakken die niet verplicht / gekozen zijn, maar die de leerling dit leerjaar wel

heeft gevolgd.
- 0, 1 of 2 vakken: 50%*2

- Overige niet gekozen vakken: 70%

*1) CE = centraal examen; SE = schoolexamen

*2) Het aantal vakken waarin dit is toegestaan, is afhankelijk van het aantal vakken waarin een dergelijk resultaat reeds voorkomt.

Een leerling wordt  in alle overige gevallen besproken

Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel over de leerling. De vergadering beslist daarna over al of niet
plaatsing in het gekozen profiel en/of de keuze voor de profielvakken. Indien de leerling niet toelaatbaar is voor het profiel en/of de profielvakken besluit de vergadering
vervolgens welk(e) profiel(en), dan wel profielvak(ken) gekozen kan/kunnen worden. Dit besluit is bindend.

Extra vak:
Een leerling die een extra vak wil gaan doen, heeft daarvoor toestemming van de rapportvergadering nodig. Het besluit van de rapportvergadering is bindend.
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Bevorderingsnormen van leerjaar 3 van het gepersonaliseerd onderwijs op niveau “wit” naar de tweede fase havo

● Alle vakken tellen mee voor de bevordering.
● Een leerling is bevorderd indien bij alle vakken 70-100% van de aangeboden periodedoelen is behaald.
● Het aantal vakken met het resultaat dat tenminste 50% van de aangeboden periodedoelen is behaald mag niet meer bedragen dan 3. Hierbij mag het resultaat

dat tenminste 50% van de aangeboden periodedoelen is behaald in ten hoogste 2 van de vakken uit het gekozen profiel voorkomen.

Daarnaast gelden de volgende normen bij de keuze van de profielen:

Profielen HAVO Natuur

en

Techniek

Natuur

en

Gezondheid

Economie

en

Maatschappij

Cultuur

en

Maatschappij

Aantal vakken en percentage van het aantal aangeboden periodedoelen dat
tenminste moet zijn behaald om te worden bevorderd

kernvakken - Nederlands
- Engels
- wiskunde

- Nederlands
- Engels
- wiskunde

- Nederlands
- Engels
- wiskunde

- Nederlands
- Engels

- 0 of 1 kernvak: 50%
- Overige kernvakken: 70%
- Bij keuze van wiskunde B: tenminste 70% van wiskunde heeft de beoordeling

”goed” gekregen.

verplichte
profielvakken

- natuurkunde
- scheikunde

- biologie
- scheikunde

- economie
- geschiedenis

- geschiedenis - 0 of 1 gekozen vak: 50%
- Overige gekozen vakken: 70%

Indien het keuzevak niet in het derde leerjaar wordt gegeven, wordt hier ”voldaan

aan de norm” voor gelezen.

profiel-
keuzevakken

- biologie aardrijkskunde

of

natuurkunde

aardrijkskunde

of Frans / Duits

aardrijkskunde

of Frans / Duits

gekozen keuzevak keuzevak keuzevak keuzevak keuzevak

overige vakken en
niet gekozen vakken

- beeldende vorming
- lichamelijke opvoeding
- overige niet gekozen vakken

- 0 tot 3 vakken: 50%.

Het aantal vakken waarin dit is toegestaan is afhankelijk van het aantal

kernvakken of gekozen vakken waarin een dergelijk resultaat reeds voorkomt.

- Vakken die op een lager niveau worden afgesloten: 60%. Dit vak kan niet worden
gekozen.

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen*1

Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel over de leerling. De vergadering beslist daarna over al of niet plaatsing in het

gekozen profiel en/of de keuze voor de profielvakken. Indien de leerling niet toelaatbaar is voor het profiel en/of de profielvakken besluit de vergadering vervolgens welk(e) profiel(en), dan

wel profielvak(ken) gekozen kan/kunnen worden. Dit besluit is bindend.

Extra vak: Een leerling die een extra vak wil gaan doen, heeft daarvoor toestemming van de rapportvergadering nodig. Het besluit van de rapportvergadering is bindend.
*1) De school vindt doubleren ongewenst. Het uitgangspunt is dat de leerling in plaats daarvan wordt bevorderd naar een lager niveau. De leerling kan bevorderd worden naar mavo 4, als de
leerling met bijtelling van 10% per vak wel voldoet aan de normen voor bevordering zoals hierboven beschreven.
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Bevorderingsnormen van leerjaar 3 van het gepersonaliseerd onderwijs op niveau “blauw” naar de tweede fase vwo

● Alle vakken tellen mee voor de bevordering.
● Een leerling is bevorderd indien bij alle vakken 70-100% van de aangeboden periodedoelen is behaald.
● Het aantal vakken met het resultaat dat tenminste 50% van de aangeboden periodedoelen is behaald mag niet meer bedragen dan 3. Hierbij mag het resultaat

dat tenminste 50% van de aangeboden periodedoelen is behaald in ten hoogste 2 van de vakken uit het gekozen profiel voorkomen.

Daarnaast gelden de volgende normen bij de keuze van de profielen:

Profielen VWO Natuur

en

Techniek

Natuur

en Gezondheid

Economie en
Maatschappij

Cultuur en
Maatschappij

Aantal vakken en percentage van het aantal aangeboden periodedoelen
dat tenminste moet zijn behaald om te worden bevorderd

kernvakken - Nederlands
- Engels
- wiskunde

- Nederlands
- Engels
- wiskunde

- Nederlands
- Engels
- wiskunde

- Nederlands
- Engels
- wiskunde

- 0 of 1 kernvak: 50%
- Overige kernvakken: 70%
- Bij keuze van wiskunde B: tenminste 70% van wiskunde heeft de beoordeling

”goed” gekregen.

verplichte
vakken en
verplichte
profielvakken

- Frans / Duits
- natuurkunde
- scheikunde

- Frans / Duits
- biologie
- scheikunde

- Frans / Duits
- economie
- geschiedenis

- Frans / Duits
- geschiedenis

- 0 of 1 gekozen vak: 50%
- Overige gekozen vakken: 70%

Indien het keuzevak niet in het derde leerjaar wordt gegeven, wordt hier

”voldaan aan de norm” voor gelezen.

profiel-
keuzevakken

- biologie aardrijkskunde

of natuurkunde

aardrijkskunde

of Frans / Duits

aardrijkskunde

of Frans / Duits

gekozen keuzevak keuzevak keuzevak keuzevak keuzevak

overige vakken en
niet gekozen
vakken

- beeldende vorming
- lichamelijke opvoeding
- overige niet gekozen vakken

- 0 tot 3 vakken: 50%.

Het aantal vakken waarin dit is toegestaan is afhankelijk van het aantal

kernvakken of gekozen vakken waarin een dergelijk resultaat reeds voorkomt.

- Vakken die op een lager niveau worden afgesloten: 60% Dit vak kan niet
worden gekozen.

Een leerling wordt besproken in alle overige gevallen*1

Bij de bespreking geven de docenten van de betreffende leerling tijdens de rapportvergadering hun oordeel over de leerling. De vergadering beslist daarna over al of niet plaatsing in het

gekozen profiel en/of de keuze voor de profielvakken. Indien de leerling niet toelaatbaar is voor het profiel en/of de profielvakken besluit de vergadering vervolgens welk(e) profiel(en), dan

wel profielvak(ken) gekozen kan/kunnen worden. Dit besluit is bindend.

Extra vak: Een leerling die een extra vak wil gaan doen, heeft daarvoor toestemming van de rapportvergadering nodig. Het besluit van de rapportvergadering is bindend.

*1) De school vindt doubleren ongewenst. Het uitgangspunt is dat de leerling in plaats daarvan wordt bevorderd naar een lager niveau. De leerling kan bevorderd worden naar havo 4, als met

bijtelling van 10% per vak wel voldoet aan de normen voor bevordering zoals hierboven beschreven.
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