
 

 

Aanpassing bevorderingsnormen overgang 2020 
 

Aanleiding 
 
Sinds 16 maart 2020 hebben wij onze deuren moeten sluiten en vindt (een groot) deel van het 
onderwijs op afstand plaats.  Naar aanleiding hiervan hebben wij onze bevorderingsnormen 
aangepast om te zorgen dat we recht doen aan deze nieuwe situatie en om het belang van de 
leerling voorop te stellen.   

 

Bevordering binnen het Libanon 
 
Omdat wij ons onderwijsprogramma, de onderwijstijd en de toetsing hebben moeten aanpassen, 
heeft dit consequenties voor de wijze waarop we aan het eind van het schooljaar overgangsbesluiten 
zullen nemen. Hieronder staat een uiteenzetting van de inhoudelijke en procesmatige 
uitgangspunten en daarna de aanpassingen per leerjaar/afdeling.   
 

Uitgangspunten inhoudelijke normen en criteria 
 

• Het belangrijkste uitgangspunt blijft dat de leerlingen kansrijk moeten zijn om succesvol te 
zijn in het volgend schooljaar. Het huidige beleid voor bevordering, afstroom en uitstroom is 
richtinggevend. 

• Het Libanon hanteert geen generaal pardon voor bevordering, afstroom en uitstroom naar 
het volgend schooljaar.  

• Afwijkingen van de norm worden altijd per leerjaar/afdeling aangegeven.  

• Het Libanon biedt de leerlingen tot het einde van het schooljaar maximaal kansen om te 
bewijzen dat zij kansrijk zullen zijn bij bevordering.  

• Het Libanon zoekt de ruimte in de bespreekmarges. Het invoegen of verruimen van de 
bespreekmarges biedt ruimte om leerlingen die wegens omstandigheden niet aan de norm 
hebben kunnen voldoen te bevorderen. Voor alle afdelingen geldt dat er in uitzonderlijke 
gevallen leerlingen alsnog binnen de bespreekmarge kunnen vallen, ook als zij buiten de 
bespreekmarges zitten.  

• In de bespreekmarges worden verschillende criteria gehanteerd, die recht doen aan het 
potentieel van de leerling. Criteria die kunnen worden meegenomen zijn bijvoorbeeld: 

o Cito-score en basisschooladvies (vooral relevant voor brugklassen); 
o Resultaten van voorgaande jaren; 
o Advies van mentoren en docenten; 
o Wens van ouders en leerlingen; 
o Resultaten en inzet bij bijspijkeronderwijs, extra begeleiding en diagnostische 

toetsing, online toetsing en EDT's; 
o Studiehouding en aanwezigheid bij online lessen; 
o Gekozen profielvakken (van leerjaar 3 naar 4); 
o Uitzonderlijke omstandigheden in de periode voor of na 16 maart (specifiek voor de 

leerling). 
 

 
 



 

 
 

Aanpassingen per afdeling/leerjaar 
 
 

Bevordering van 1 naar 2 voor brugklassen mavo/havo en havo/vwo 
Huidige bevorderingsnormen 
De vakken in het eerste jaar worden in twee groepen verdeeld:  
 Cluster 1: NE – FA – EN – GS – AK – WI – BI  Cluster 2: MU – BV – LO – O&O* – T&T* * indien in 
vakkenpakket  
 De leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede leerjaar als 
 • de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 40 is en 
 • het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier 
voor twee en een drie voor drie tekortpunten). De leerling wordt automatisch bevorderd naar het 
‘hogere niveau’ (= havo in de m/h-klassen en vwo in de h/v-klassen) als de som van de cijfers voor de 
vakken uit cluster 1 tenminste 52 is. Bij een totaal van 50 of 51 punten komt de leerling in 
bespreking.   
 Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere 
omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren 
in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan. 
  
Nieuwe bevorderingsnormen  
 De vakken in het eerste jaar worden in twee groepen verdeeld:  
 Cluster 1: NE – FA – EN – GS – AK – WI – BI  Cluster 2: MU – BV – LO – O&O* – T&T* * indien in 
vakkenpakket  
 De leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede leerjaar als  
• de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 40 is en  
• het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier 
voor twee en een drie voor drie tekortpunten).  
De leerling wordt automatisch bevorderd naar het ‘hogere niveau’ (= havo in de m/h-klassen en vwo 
in de h/v-klassen) als de som van de cijfers voor de vakken uit cluster 1 tenminste 52 is. Bij een totaal 
van 48, 49, 50 of 51 punten komt de leerling in bespreking.  
 
Als een leerling 38 of 39 punten heeft komt die leerling in bespreking. In de bespreekmarge kijken we 
vooral ook naar het aantal onvoldoendes bij de kernvakken. Het aantal tekortpunten is maximaal 4. 
  
Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere 
omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren 
in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan. 
  
  

Bevordering van 1 naar 2 Wereldklas XL 
Huidige bevorderingsnormen 
De vakken in het eerste jaar worden in twee groepen verdeeld:  
 Cluster 1: NE – FA – EN – GS – AK – WI – BI – KV – O&O  Cluster 2: FI – MU – BV – LO  
 De leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede leerjaar als • de som van de cijfers uit 
cluster 1 minimaal 54 is en • het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt 
voor één tekortpunt, een vier voor twee en een drie voor drie tekortpunten). Bij een totaal van 52 of 
53 punten komt de leerling in bespreking voor vwo XL 2 of vwo 2. Wanneer een leerling niet 
bevorderd wordt naar vwo XL 2, neemt de docentenvergadering een (bindend) besluit over plaatsing 
in vwo 2 of havo 2.   



 

 Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere 
omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren 
in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan. 
  
Nieuwe bevorderingsnormen  
 De vakken in het eerste jaar worden in twee groepen verdeeld:  
 Cluster 1: NE – FA – EN – GS – AK – WI – BI – KV – O&O  Cluster 2: FI – MU – BV – LO  
 De leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede leerjaar als  
• de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 54 is en  
• het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier 
voor twee en een drie voor drie tekortpunten). Bij een totaal van 50, 51, 52 of 53 punten komt de 
leerling in bespreking voor vwo XL 2 of vwo 2. Wanneer een leerling niet bevorderd wordt naar vwo 
XL 2, neemt de docentenvergadering een (bindend) besluit over plaatsing in vwo 2 of havo 2.   
Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere 
omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren 
in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan. 
   
 

Bevorderingsnormen 2  naar 3 mavo 
Huidige bevorderingsnormen: 

Bevordering van tweede naar derde leerjaar De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen 

verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – BI – O&O* – T&T* Cluster 2: BV* – TA* 

– LO – MU* – MA* * indien in vakkenpakket De leerling wordt bevorderd van mavo 2 naar mavo 3 als  

• het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vijf is, waarvan maximaal vier tekortpunten in 

groep 1 (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier voor twee en een drie voor drie tekortpunten) en 

• de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 58 is; bij 56 en 57 punten wordt de leerling besproken.  

Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere 

omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren 

in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan 

  

Nieuwe bevorderingsnormen: 

Bevordering van tweede naar derde leerjaar De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen 

verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – BI – O&O* – T&T* Cluster 2: BV* – TA* 

– LO – MU* – MA* * indien in vakkenpakket De leerling wordt bevorderd van mavo 2 naar mavo 3 als  

• het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vijf is, waarvan maximaal vier tekortpunten in 

groep 1 (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier voor twee en een drie voor drie tekortpunten)  

• De kernvakken en de profielkeuze wegen zwaar bij de bevordering in de bespreekmarge. 

• de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 58 is; bij 54, 55, 56 en 57 punten wordt de leerling 

besproken. 

 Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere 

omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren 

in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan 

  

   

Bevorderingsnormen 2  naar 3 havo 
Huidige bevorderingsnormen: 

Bevordering van tweede naar derde leerjaar De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen 

verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – BI – O&O* – T&T* Cluster 2: BV* – TA* 

– LO – MU* – MA* * indien in vakkenpakket. 



 

De leerling wordt bevorderd van havo 2 naar havo 3 als 

 • het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier 

voor twee en een drie voor drie tekortpunten) en 

 • de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 54 (60 met O&O of T&T) is; bij 52 en 53 (58 en 59 met 

O&O of T&T) punten wordt de leerling besproken. Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede 

leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer 

doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.  

  

Nieuwe bevorderingsnormen: 

Bevordering van tweede naar derde leerjaar De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen 

verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – BI – O&O* – T&T* Cluster 2: BV* – TA* 

– LO – MU* – MA* * indien in vakkenpakket De leerling wordt bevorderd van havo 2 naar havo 3 als 

• het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier 

voor twee en een drie voor drie tekortpunten) en 

 • de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 54 (60 met O&O of T&T) is; bij 50, 51, 52 en 53 (56, 57, 

58 en 59 met O&O of T&T) punten wordt de leerling besproken. Voor alle leerlingen uit het eerste en 

tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee 

keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet 

toegestaan. 

  

   

Bevorderingsnormen 2  naar 3 vwo 
Huidige bevorderingsnormen: 

Bevordering van tweede naar derde leerjaar De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen 

verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – BI – O&O* – T&T* Cluster 2: BV* – TA* 

– LO – MU* – MA* * indien in vakkenpakket. 

De leerling wordt bevorderd van vwo 2 naar vwo 3 als 

 • het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier 

voor twee en een drie voor drie tekortpunten) en 

 • de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 54 (60 met O&O of T&T) is; bij 52 en 53 (58 en 59 met 

O&O of T&T) punten wordt de leerling besproken. Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede 

leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer 

doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.  

  

Nieuwe bevorderingsnormen: 

Bevordering van tweede naar derde leerjaar De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen 

verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – BI – O&O* – T&T* Cluster 2: BV* – TA* 

– LO – MU* – MA* * indien in vakkenpakket De leerling wordt bevorderd van vwo 2 naar vwo 3 als 

 • het maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier 

voor twee en een drie voor drie tekortpunten) en 

 • de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 54 (60 met O&O of T&T) is; bij 50,51, 52 en 53 (56, 57, 

58 en 59 met O&O of T&T) punten wordt de leerling besproken. Voor alle leerlingen uit het eerste en 

tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee 

keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet 

toegestaan. 

 

 

 



 

Bevorderingsnormen 2  naar 3 XL 
Huidige bevorderingsnormen: 

De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – 

AK – WI – NA – BI – O&O – LA* – GR* Cluster 2: BV – LO – MU * indien in vakkenpakket De leerling 

wordt bevorderd van XL 2 naar XL 3 als 

 • zonder LA en GR in het vakkenpakket van de derde klas > de som van de cijfers uit cluster 1 

minimaal 60 is; bij  58 en 59 punten wordt de leerling besproken voor vwo XL 3 of vwo 3; 

 • met LA en GR in het vakkenpakket van de derde klas > de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 

72 is; bij  70 en 71 punten wordt de leerling besproken voor vwo XL 3 of vwo 3. én het maximum 

aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier voor twee en 

een drie voor drie tekortpunten). Bij minder dan 58 c.q. 70 punten neemt de docentenvergadering 

een (bindend) besluit over plaatsing in vwo 3 of havo 3. Voor alle leerlingen uit het eerste en tweede 

leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere omstandigheden, doubleren niet mogelijk is. Twee keer 

doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan. 

  

Nieuwe bevorderingsnormen: 

De vakken in het tweede jaar worden in twee groepen verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – 

AK – WI – NA – BI – O&O – LA* – GR* Cluster 2: BV – LO – MU * indien in vakkenpakket De leerling 

wordt bevorderd van XL 2 naar XL 3 als 

 • zonder LA en GR in het vakkenpakket van de derde klas > de som van de cijfers uit cluster 1 

minimaal 60 is; bij 56, 57, 58 en 59 punten wordt de leerling besproken voor vwo XL 3 of vwo 3; 

 • met LA en GR in het vakkenpakket van de derde klas > de som van de cijfers uit cluster 1 minimaal 
72 is; bij 68, 69, 70 en 71 punten wordt de leerling besproken voor vwo XL 3 of vwo 3. én het 
maximum aantal tekortpunten in de hele lijst vier is (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier voor 
twee en een drie voor drie tekortpunten). Bij minder dan 56 c.q. 68 punten neemt de 
docentenvergadering een (bindend) besluit over plaatsing in vwo 3 of havo 3. Voor alle leerlingen uit 
het eerste en tweede leerjaar geldt dat, behoudens bijzondere omstandigheden, doubleren niet 
mogelijk is. Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende 
leerjaren is niet toegestaan.  
 

Bevorderingsnormen 3 havo naar 4 havo en 3 vwo naar 4 vwo 
Huidige bevorderingsnormen: 
De vakken zijn in twee groepen verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – SK - EC 
– O&O* Cluster 2: BV* – LO – MA* * indien in vakkenpakket. De leerling wordt bevorderd naar het 
vierde leerjaar van hetzelfde schooltype als: 

• het maximaal aantal tekortpunten in de hele lijst vijf is (een vijf telt voor één tekortpunt, 
een vier telt voor twee en een drie voor drie tekortpunten) en  
• het maximum aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 
maximaal één is en  
• (zonder O&O) de som van de cijfers op het eindrapport van cluster 1 minimaal 60 punten is 
(bij 58 en 59 punten komt de leerling in bespreking).  
• (met O&O) de som van de cijfers op het eindrapport van cluster 1 minimaal 66 punten is 
(bij 64 en 65 punten komt de leerling in bespreking).  

 
Het vak O&O kan alleen worden gekozen bij een voldoende op het eindrapport. Wiskunde-B kan 
alleen gekozen worden bij een 7 voor wiskunde op het eindrapport.  
 
De docentenvergadering spreekt zich uit over het te kiezen profiel en kan een bindend (negatief) 
advies geven. Een leerling dient eerst bevorderd te zijn, voordat er sprake is van een profieladvies. 
Een leerling uit het derde leerjaar heeft recht op bevordering naar de vierde klas van een 'lager 



 

niveau' als de som van de cijfers uit cluster 1 tenminste 53 punten is. Wanneer de leerling minder 
dan 53 punten heeft, besluit de docentenvergadering over plaatsing. Twee keer doubleren in 
eenzelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.  
 
Nieuwe bevorderingsnormen 
De vakken zijn in twee groepen verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – SK - EC 
– O&O* Cluster 2: BV* – LO – MA* * indien in vakkenpakket De leerling wordt bevorderd naar het 
vierde leerjaar van hetzelfde schooltype als: 

• het maximaal aantal tekortpunten in de hele lijst vijf is (een vijf telt voor één tekortpunt, 
een vier telt voor twee en een drie voor drie tekortpunten) en  
• het maximum aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 
maximaal één is en  
• (zonder O&O) de som van de cijfers op het eindrapport van cluster 1 minimaal 60 punten is 
(bij 56, 57, 58 en 59 punten komt de leerling in bespreking).  
• (met O&O) de som van de cijfers op het eindrapport van cluster 1 minimaal 66 punten is 
(bij 62, 63, 64 en 65 punten komt de leerling in bespreking).  

 
Het vak O&O kan alleen worden gekozen bij een voldoende op het eindrapport. Wiskunde-B kan 
alleen gekozen worden bij een 7 voor wiskunde op het eindrapport.  
 
De docentenvergadering spreekt zich uit over het te kiezen profiel en kan een bindend (negatief) 
advies geven. Een leerling dient eerst bevorderd te zijn, voordat er sprake is van een profieladvies. 
Een leerling uit het derde leerjaar heeft recht op bevordering naar de vierde klas van een 'lager 
niveau' als de som van de cijfers uit cluster 1 tenminste 53 punten is. Wanneer de leerling minder 
dan 53 punten heeft, besluit de docentenvergadering over plaatsing. Twee keer doubleren in 
eenzelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan.  
 
 

Bevordering mavo 3 naar mavo 4 
Huidige bevorderingsnorm 
De leerling wordt bevorderd naar het vierde leerjaar als:  
* hij maximaal vier tekortpunten heeft (alle vakken), waarvan maximaal één in het voor mavo 4 
gekozen vakkenpakket (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier voor twee en een drie voor drie 
tekortpunten) en   
* de resultaten bij kunstvakken inclusief ckv en oriëntatie op leren en werken voldoende zijn 
(beoordeeld zijn met “voldoende” of “goed” ). 
* de resultaten bij LO en beeldende vorming voldoende zijn (een 6 of meer).  
  
Indien de leerling niet bevorderd wordt, kan de docentenvergadering een dringend advies 
uitbrengen ten aanzien van het vervolg. Het advies wordt opgenomen in het schooldossier. Twee 
keer doubleren in eenzelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is niet 
toegestaan. 

 
Aanpassing bevorderingsnorm. 
De leerling wordt bevorderd naar het vierde leerjaar als:  
* hij maximaal vier tekortpunten heeft (alle vakken), waarvan maximaal één in het voor mavo 4 
gekozen vakkenpakket (een vijf telt voor één tekortpunt, een vier voor twee en een drie voor drie 
tekortpunten) en   
* de resultaten bij kunstvakken inclusief ckv en oriëntatie op leren en werken voldoende zijn 
(beoordeeld zijn met “voldoende” of “goed” ).  
* de resultaten bij LO en beeldende vorming voldoende zijn (een 6 of meer).  



 

 
Naast de bestaande regeling: 
Leerling is bespreekbaar als hij meer dan 4 tekortpunten heeft (alle vakken), waarvan er maximaal 
twee in het voor mavo 4 gekozen vakkenpakket. In de combinatie Nederlands en Engels mag er 
slechts één 5 behaald zijn. 
 
De bespreking gaat o.a. over 

1. Behaalde resultaten 

• De in eerder jaren behaalde resultaten en CITO-score en basisschooladvies 

• Resultaten tot aan 16 maart 2020 

• Resultaten na 16 maart 2020 (alle toetsen én ingeleverde huiswerkopdrachten) 

• Aanwezige compensatie voor de eventueel gekozen onvoldoendes in het vakkenpakket 
(2x 5 tegenover een 7) 

• Advies vakdocenten aangaande het gekozen profiel 
2. Indicatoren tijdens de lessen  

• Actief bij (online) lessen 

• Het inleveren van opdrachten en het uitvoeren van taken 
 
Van een leerling die binnen de bespreekmarge bevorderd is, wordt verwacht deel te nemen aan 
mogelijke extra steunprogramma's,  verwacht in de zomervakantie, om eventuele achterstanden weg 
te werken. 
 

Bevordering havo 4 naar havo 5 
Huidige situatie: 
Alle in havo 4 gevolgde vakken worden bij de overgang betrokken. Hierbij worden de eindcijfers 
afgerond op nul decimalen. Een leerling is bevorderd:  
 
1. indien hij:  
• voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 6 of meer heeft behaald, dan wel  
• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 5 en voor de overige vakken 
een 6 of meer heeft behaald, dan wel  
• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 4 en voor de overige vakken 
een 6 of meer heeft behaald, waarbij deze onvoldoende gecompenseerd wordt door minimaal één 7, 
dan wel  
• voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 5 heeft behaald en voor de 
overige vakken een 6 of meer heeft behaald, en deze onvoldoendes gecompenseerd worden door 
minimaal één 7,  
• voor één vak een 5 en één vak een 4 heeft behaald en voor de overige vakken een 6 of meer heeft 
behaald, en deze onvoldoendes gecompenseerd worden door minimaal twee 7’s of één 8;  
 
2. indien voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (A of B) maximaal één onvoldoende is 
behaald en die onvoldoende niet lager is dan een 5;  
  
3. indien voor het vak ckv een 4 of meer is behaald. Het cijfer voor het vak ckv telt voor de overgang 
naar havo 5 niet mee als compensatie voor eventuele onvoldoendes, noch als een onvoldoende. Wel 
maakt het deel uit van het combinatiecijfer in havo 5 dat meetelt in de slaag-zakregeling. Zie 
opmerking hieronder.   
  
4. indien voor het vak lichamelijke opvoeding een 6 of meer is behaald. Het cijfer voor het vak lo telt 
niet mee als compensatie voor eventuele onvoldoendes. 
 



 

Aanpassing 
Een leerling is bespreekbaar indien hij niet voldoet aan de overgangsnorm met maximaal vijf 
tekortpunten. In de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde (a of b) mag één 5 behaald zijn. 
 
Het uitgangspunt is dat de leerling kansrijk moet zijn in havo 5. Bij de bespreking worden de volgende 
criteria meegenomen om te bepalen of een leerling vanwege omstandigheden niet aan de norm 
heeft kunnen voldoen:  
 

• Resultaten tot aan 16 maart 2020 

• Resultaten na 16 maart 2020 (alle toetsen én ingeleverde huiswerkopdrachten) 

• Compensatie van onvoldoendes 

• Advies mentoren en docenten op basis van een analyse van de mate van beheersing van de 
leerstof, voorafgaand aan de bespreking in kaart gebracht 

 
Van een leerling die binnen de bespreekmarge bevorderd is, wordt een extra inspanning verwacht in 
de zomervakantie om eventuele achterstanden weg te werken.  
 
 

Bevordering vwo 4 naar vwo 5 
Huidige situatie: 
Een leerling is bevorderd:  
1. indien hij:   
• voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 6 of meer heeft behaald, dan wel  
• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 5 en voor de overige vakken 
een 6 of meer heeft behaald, dan wel  
• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 4 en voor de overige vakken 
een 6 of meer heeft behaald, waarbij deze onvoldoende gecompenseerd wordt door minimaal één 7, 
dan wel  
• voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 5 heeft behaald en voor de 
overige vakken een 6 of meer heeft behaald, en deze onvoldoendes gecompenseerd worden door 
minimaal een 7;  
• voor één vak een 5 en één vak een 4 en voor de overige vakken een 6 of meer heeft behaald, en 
deze onvoldoendes gecompenseerd worden door minimaal twee 7’s of één 8.  
 
2. indien voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (A of B of C) maximaal één onvoldoende is 
behaald en die onvoldoende niet lager is dan een 5;  
 
3. indien voor het vak ckv een 4 of meer is behaald. Het cijfer voor het vak ckv telt voor de overgang 
naar vwo 5 niet mee als compensatie voor eventuele onvoldoendes, noch als een onvoldoende. Wel 
maakt het deel uit van het combinatiecijfer in vwo 5 dat meetelt voor de overgang naar vwo 6.   
 
4. indien voor het vak lichamelijke opvoeding een 6 of meer is behaald. Het cijfer voor het vak lo telt 
niet mee als compensatie voor eventuele onvoldoendes.  
  
Aanpassing: 
Een leerling is bespreekbaar indien hij niet voldoet aan de overgangsnorm met maximaal vijf 
tekortpunten. In de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde (a of b) mag één 5 behaald zijn. 

 
Het uitgangspunt is dat de leerling kansrijk moet zijn in vwo 5. Bij de bespreking worden de volgende 
criteria meegenomen om te bepalen of een leerling vanwege omstandigheden niet aan de norm 
heeft kunnen voldoen:  



 

 

• Resultaten tot aan 16 maart 2020 

• Resultaten na 16 maart 2020 (alle toetsen én ingeleverde huiswerkopdrachten) 

• Compensatie van onvoldoendes 

• Advies mentoren en docenten op basis van een analyse van de mate van beheersing van de 
leerstof, voorafgaand aan de bespreking in kaart gebracht 

 
Van een leerling die binnen de bespreekmarge bevorderd is, wordt een extra inspanning verwacht in 
de zomervakantie om eventuele achterstanden weg te werken. 
 
 

Bevordering vwo 5 naar vwo 6 
Huidige situatie: 
Een leerling is bevorderd:  
1. indien hij:   
• voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 6 of meer heeft behaald, dan wel  
• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 5 en voor de overige vakken 
een 6 of meer heeft behaald, dan wel  
• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 4 en voor de overige vakken 
een 6 of meer heeft behaald, waarbij deze onvoldoende gecompenseerd wordt door minimaal één 7, 
dan wel  
• voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld een 5 heeft behaald en voor de 
overige vakken een 6 of meer heeft behaald, en deze onvoldoendes gecompenseerd worden door 
minimaal een 7;  
• voor één vak een 5 en één vak een 4 en voor de overige vakken een 6 of meer heeft behaald, en 
deze onvoldoendes gecompenseerd worden door minimaal twee 7’s of één 8.  
 
2. indien voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (A of B of C) maximaal één onvoldoende is 
behaald en die onvoldoende niet lager is dan een 5;  
 
3 indien voor de vakken ckv en maatschappijleer afzonderlijk minimaal een 4 is gehaald.;  
 
4. indien voor het vak L.O. een 6 of meer is behaald. Het cijfer voor het vak L.O. telt niet mee voor de 
berekening van het gemiddelde van de eindcijfers. 
 
Opmerking combinatiecijfer: Het combinatiecijfer is een onderdeel van het schoolexamen en telt 
mee voor de bevordering van vwo 5 naar vwo 6 en in de slaag- zakregeling bij het eindexamen in vwo 
6. In de bevorderingsnormen van vwo 5 telt het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor ckv (vwo 
4) en maatschappijleer (vwo 5) als één cijfer dat eenzelfde gewicht heeft als de overige afzonderlijke 
vakken. Het combinatiecijfer wordt in de slaag-zakregeling (vwo6) gevormd door de afgeronde cijfers 
voor de vakken ckv (vwo 4), maatschappijleer (vwo 5) en het profielwerkstuk (vwo 6) te combineren 
tot één cijfer dat eenzelfde gewicht heeft als de overige afzonderlijke vakken.  Voor de afzonderlijke 
delen ckv, maatschappijleer en profielwerkstuk mag geen cijfer lager dan een 4 worden behaald. 
 
  
Aanpassing: 
Een leerling is bespreekbaar indien hij niet voldoet aan de overgangsnorm met maximaal vijf 
tekortpunten. In de combinatie Nederlands, Engels, wiskunde (a of b) mag één 5 behaald zijn. 
 



 

Het uitgangspunt is dat de leerling kansrijk moet zijn in vwo 6. Bij de bespreking worden de volgende 
criteria meegenomen om te bepalen of een leerling vanwege omstandigheden niet aan de norm 
heeft kunnen voldoen:  

 

• Resultaten tot aan 16 maart 2020 

• Resultaten na 16 maart 2020 (alle toetsen én ingeleverde huiswerkopdrachten) 

• Compensatie van onvoldoendes 

• Advies mentoren en docenten op basis van een analyse van de mate van beheersing van de 
leerstof, voorafgaand aan de bespreking in kaart gebracht 

 
Van een leerling die binnen de bespreekmarge bevorderd is, wordt een extra inspanning verwacht in 
de zomervakantie om eventuele achterstanden weg te werken. 

 
 
 


