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BEVORDERINGSNORMEN EN
SLAAGREGELING
Tweede Fase havo en vwo
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Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo
Begrippen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld.
De vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, wiskunde A, wiskunde B en
wiskunde C zijn kernvakken.
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken maatschappijleer en
culturele en kunstzinnige vorming. Het combinatiecijfer wordt daarbij tot een geheel afgerond.
Het combinatiecijfer geldt als cijfer voor het beperkt rapport.
Met beperkt rapport voor 4 havo, 4 en 5 vwo wordt bedoeld het laatste cijferrapport, met
weglating van de cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige
vorming en maatschappijleer.
De cijfers op het rapport zijn gehelen.
Een volledig rapport is een rapport waarop geen cijfers ontbreken.
Een cijfer is onvoldoende als het lager is dan 6.
Het cijfer 5 wordt geteld als één tekort, het cijfer 4 wordt geteld als twee tekorten.

Algemene bepalingen
1.

De bevorderingsnormen hebben betrekking op de vakken in het gemeenschappelijke deel, het
profieldeel, het vak in het vrije deel.
2. Een leerling kan alleen bevorderd worden op basis van een volledig rapport.
3. Leerlingen die in het geheel vrije deel een vak hebben gekozen, hebben eventueel een
vervangingsmogelijkheid.
Een vak in het profiel mag vervangen worden door het vak in het geheel vrije deel onder de
voorwaarde dat de vervanging leidt tot een profiel passend bij de door de school geboden
keuzemogelijkheden.
4. Een vak waarvoor een leerling een vrijstelling heeft gekregen, wordt bij de bepaling van de
bevordering buiten beschouwing gelaten.
5. Een leerling die volgens de bevorderingsnormen niet bevorderd kan worden, is afgewezen.
6. Slechts in bijzondere gevallen kan van de bevorderingsnormen worden afgeweken. Hierbij geldt:
● Er is naar het oordeel van de schoolleiding sprake van bijzondere omstandigheden.
● Alléén de schoolleiding heeft de bevoegdheid om een leerling voor te dragen aan de
vergadering van de lesgevende docenten.
● Een verzoek hiertoe kan uitsluitend worden ingediend door de coach, de teamleider of de
onderwijsdirecteur van de betreffende leerling.
● De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van een voordracht ligt geheel bij de vergadering van
de lesgevende docenten.
7. Een beslissing die door de vergadering van lesgevende docenten met betrekking tot een leerling
is genomen, kan worden herzien. Ten aanzien van een verzoek tot herziening geldt:
● Het is schriftelijk en gericht aan de schoolleiding.
● Het is opgesteld door de ouders of verzorgers van de betreffende leerling.
● Het is uiterlijk de eerste schooldag na de zomervakantie in het bezit van de schoolleiding.
8. Een leerling mag het onderwijs in één leerjaar en één afdeling gedurende ten hoogste twee jaar
volgen.
9. Een leerling mag het onderwijs in één leerjaar en twee of meer afdelingen gedurende ten
hoogste drie jaar volgen.
10. Een leerling mag het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren en één of meer afdelingen ten
hoogste drie jaar volgen. Een vierde jaar na de overstap van 4(t)vwo naar 4 havo is hierop de
enige uitzondering.
11. Bij kennelijke onbillijkheid kan de vergadering van de lesgevende docenten van de voorgaande
drie bepalingen afwijken.
12. In alle gevallen waarin deze Algemene Bepalingen niet voorzien, beslist de schoolleiding.
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Bevorderingsnorm voor 4 havo, 4 en 5 vwo
Een leerling komt voor bevordering in aanmerking als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
●
Op het rapport komt géén cijfer voor lager dan 4.
●
Het aantal tekorten voor het vak lichamelijke opvoeding en het aantal tekorten voor het vak
culturele en kunstzinnige vorming en het aantal tekorten voor het vak maatschappijleer is samen
ten hoogste twee.

Aanvullend geldt dat een leerling zonder bespreking wordt bevorderd, indien het beperkt rapport
voldoet aan ten minste één van de volgende twee voorwaarden.
1.
2.

Het aantal tekorten op het beperkt rapport is ten hoogste één.
Het aantal onvoldoendes op het beperkt rapport is ten hoogste drie én
het aantal tekorten op het beperkt rapport is ten hoogste vier én
het aantal tekorten voor de kernvakken is tezamen ten hoogste één én
het gemiddelde van alle eindcijfers op het beperkt rapport is minimaal 6,0 én
het aantal tekorten voor het vak lichamelijke opvoeding en het aantal tekorten voor het vak
culturele en kunstzinnige vorming en het aantal tekorten voor het vak maatschappijleer is samen
ten hoogste één.

Als een leerling bij de bovenstaande voorwaarde 2 voldoet aan de eisen betreffende het aantal
onvoldoendes én het aantal tekorten op het beperkt rapport, maar niet voldoet aan de eis betreffende
het gemiddelde en/of de eis ten aanzien van het aantal tekorten voor de kernvakken, dan kan deze
leerling onder aanvullende voorwaarden in aanmerking komen voor een bevordering na bespreking.
Deze voorwaarden zijn beschreven in de bespreekmarge.
Als een leerling bij de bovenstaande voorwaarde 2 voldoet aan de eisen betreffende het aantal
onvoldoendes én het aantal tekorten op het beperkt rapport, maar niet voldoet aan de eis betreffende
het aantal tekorten bij de vakken culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke oefening en
maatschappijleer dan kan deze leerling onder aanvullende voorwaarden in aanmerking komen voor
een bevordering na bespreking. Deze voorwaarden zijn beschreven in de bespreekmarge.
Bespreekmarge 4 havo:
Een leerling wordt voor bevordering in bespreking gebracht, als de som van de cijfers op het beperkt
rapport ten minste 46 is. Wanneer een leerling één of meer vrijstellingen heeft gekregen voor vakken
op het beperkt rapport, dan wordt het getal 46 met 6 per vrijstelling verminderd.
Bespreekmarge 4 vwo:
Een leerling wordt voor bevordering in bespreking gebracht, als de som van de cijfers op het beperkt
rapport ten minste 52 is. Wanneer een leerling één of meer vrijstellingen heeft gekregen voor vakken
op het beperkt rapport, dan wordt het getal 52 met 6 per vrijstelling verminderd.
Bespreekmarge 5 vwo:
Een leerling wordt voor bevordering in bespreking gebracht, als de som van de cijfers op het beperkt
rapport ten minste 53 is. Wanneer een leerling één of meer vrijstellingen heeft gekregen voor vakken
op het beperkt rapport, dan wordt het getal 53 met 6 per vrijstelling verminderd.
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Slagen in 5 havo
Begrippen
1.

Met examenlijst wordt het overzicht bedoeld van cijfers behaald voor het centraal schriftelijk
examen.
2. Met eindlijst voor 5 havo wordt het cijferoverzicht bedoeld waarin de schoolexamencijfers en de
cijfers voor het centraal schriftelijk examen zijn verwerkt.
3. De vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, wiskunde A, wiskunde B en
wiskunde C zijn kernvakken.
4. Het combinatiecijfer voor 5 havo is het gemiddelde van de eindcijfers voor het profielwerkstuk
en voor de vakken maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming. Het combinatiecijfer
wordt daarbij tot een geheel afgerond.
5. Met beperkte eindlijst voor 5 havo wordt bedoeld de volledige eindlijst met weglating van het
cijfer voor het schoolexamen rekenen* (indien van toepassing), het cijfer voor het profielwerkstuk
en de beoordelingen of cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige
vorming én maatschappijleer.
6. Het combinatiecijfer geldt als cijfer voor de eindlijst en als cijfer voor de beperkte eindlijst.
7. Een volledige eindlijst is een eindlijst waarop geen cijfers ontbreken.
8. De cijfers op de eindlijst zijn gehelen.
9. Een cijfer is onvoldoende als het lager is dan 6.
10. Het cijfer 5 wordt geteld als één tekort, het cijfer 4 wordt geteld als twee tekorten.

Algemene bepalingen
1.

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting van het betreffende leerjaar
is van toepassing.
2. De slaagregeling heeft betrekking op de vakken in het gemeenschappelijke deel, het profieldeel
en het vak in het vrije deel.
3. Een leerling kan alleen slagen op basis van een volledige eindlijst.
4. Leerlingen die in het geheel vrije deel een vak hebben gekozen, hebben eventueel een
vervangingsmogelijkheid.
Een vak in het profiel mag vervangen worden door het vak in het geheel vrije deel onder de
voorwaarde dat de vervanging leidt tot een geldig profiel volgens het inrichtingsbesluit van de
wet op het voortgezet onderwijs (W.V.O).
5. Een vak waarvoor een leerling een vrijstelling heeft gekregen, wordt bij de bepaling van het al of
niet slagen buiten beschouwing gelaten.
6. Voor het vak lichamelijke opvoeding wordt geen eindcijfer vastgesteld, maar wordt bij afdoende
prestatie een beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ gegeven. Wordt de beoordeling ‘voldoende’ of
‘goed’ niet toegekend, dan mag de school géén diploma verstrekken.
7. Een leerling die niet aan de slaagregeling voldoet is afgewezen.
8. Een leerling die voor het eerst in een examenjaar wordt afgewezen, heeft ongeacht eventueel
eerdere doublures het volgende schooljaar recht op deelname aan het examen in dezelfde
afdeling.
9. Leerlingen die geen examen afleggen in het vak wiskunde maken vanaf 1 augustus 2020 een
schoolexamen rekenen*. Dit schoolexamen telt niet mee in de uitslagbepaling.
10. In alle gevallen waarin deze Algemene bepalingen niet voorzien, beslist de schoolleiding.
*Bij het opstellen van de normen was de regeling schoolexamen rekenen voor leerlingen die geen
examen wiskunde, nog niet bekend.
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Slaagregeling in 5 havo
Een leerling kan alleen slagen indien:
1. Het cijfer voor het combinatiecijfer en de cijfers voor alle overige vakken zijn vastgesteld
2. Het vak lichamelijke opvoeding met een ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld is.
3. Het gemiddelde van de cijfers op de examenlijst ten minste 5,5 is.
4. Op de eindlijst géén eindcijfer lager dan 4 voorkomt.
5. Het aantal tekorten voor de kernvakken op de eindlijst tezamen ten hoogste één is.
Aanvullend geldt dat een examenkandidaat pas is geslaagd indien de beperkte eindlijst voldoet aan
tenminste één van de volgende twee voorwaarden.
6a. Het aantal tekorten op de beperkte eindlijst is ten hoogste één.
6b. Het aantal onvoldoendes op de beperkte eindlijst is ten hoogste twee én
het aantal tekorten op de beperkte eindlijst is ten hoogste drie én
het gemiddelde van alle eindcijfers op de beperkte eindlijst is ten minste 6,0.
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Slagen in 6 vwo
Begrippen
1. Met examenlijst wordt het overzicht bedoeld van cijfers behaald voor het centraal schriftelijk
examen.
2. Met eindlijst voor 6 vwo wordt het cijferoverzicht bedoeld waarin de schoolexamencijfers en de
cijfers voor het centraal schriftelijk examen zijn verwerkt.
3. De vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, wiskunde A, wiskunde B en
wiskunde C zijn kernvakken.
4. Het combinatiecijfer 6 vwo is het gemiddelde van de eindcijfers voor het profielwerkstuk en voor
de vakken maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming. Het combinatiecijfer wordt
daarbij tot een geheel afgerond.
5. Met beperkte eindlijst voor 6 vwo wordt bedoeld de volledige eindlijst met weglating van het cijfer
voor het profielwerkstuk en de beoordelingen of cijfers voor de vakken lichamelijke opvoeding,
culturele en kunstzinnige vorming én maatschappijleer.
6. Het combinatiecijfer geldt als cijfer voor de eindlijst en als cijfer voor de beperkte eindlijst.
7. Een volledige eindlijst is een eindlijst waarop geen cijfers ontbreken.
8. De cijfers op de eindlijst zijn gehelen.
9. Een cijfer is onvoldoende als het lager is dan 6.
10. Het cijfer 5 wordt geteld als één tekort, het cijfer 4 wordt geteld als twee tekorten.

Algemene bepalingen
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting van het betreffende leerjaar
is van toepassing.
De slaagregeling heeft betrekking op de vakken in het gemeenschappelijke deel, het profieldeel
en het vak in het vrije deel.
Een leerling kan alleen slagen op basis van een volledige eindlijst.
Leerlingen die in het geheel vrije deel een vak hebben gekozen, hebben eventueel een
vervangingsmogelijkheid.
Een vak in het profiel mag vervangen worden door het vak in het geheel vrije deel onder de
voorwaarde dat de vervanging leidt tot een geldig profiel volgens het inrichtingsbesluit van de
wet op het voortgezet onderwijs (W.V.O).
Een vak waarvoor een leerling een vrijstelling heeft gekregen, wordt bij de bepaling van het al of
niet slagen buiten beschouwing gelaten.
Voor het vak culturele en kunstzinnige vorming en het vak lichamelijke opvoeding wordt geen
eindcijfer vastgesteld, maar wordt bij afdoende prestatie een beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’
gegeven. Wordt de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ niet toegekend, dan mag de school géén
diploma verstrekken.
Een leerling die niet aan de slaagregeling voldoet is afgewezen.
Een leerling die voor het eerst in een examenjaar wordt afgewezen, heeft ongeacht eventueel
eerdere doublures het volgende schooljaar recht op deelname aan het examen in dezelfde
afdeling.
In alle gevallen waarin deze Algemene bepalingen niet voorzien, beslist de schoolleiding.
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Slaagregeling in 6 vwo
Een leerling kan alleen slagen indien:
1. Het cijfer het combinatiecijfer en de cijfers voor alle overige vakken zijn vastgesteld
2. Het vak lichamelijke opvoeding met ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn beoordeeld.
3. Het gemiddelde van de cijfers op de examenlijst ten minste 5,5 is.
4. Op de eindlijst géén eindcijfer lager dan 4 voorkomt.
5. Het aantal tekorten voor de kernvakken op de eindlijst tezamen ten hoogste één is.
Aanvullend geldt dat een examenkandidaat pas is geslaagd indien de beperkte eindlijst voldoet aan
tenminste één van de volgende twee voorwaarden.
6a. Het aantal tekorten op de beperkte eindlijst is ten hoogste één.
6b. Het aantal onvoldoendes op de beperkte eindlijst is ten hoogste twee én
het aantal tekorten op de beperkte eindlijst is ten hoogste drie én
het gemiddelde van alle eindcijfers op de beperkte eindlijst is ten minste 6,0.

7

