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ALGEMEEN 

● De deficitpunten worden vastgesteld op basis van niet afgeronde cijfers. Een deficitpunt is 

het tekort ten opzichte van 6,0 

● In klas 1 en 2 telt het vak rekenen niet mee met de deficitpunten. 

● Bespreking kan leiden tot verwijzing naar een ander niveau dan wel bevordering. In de 

klassen 4H en 45V kan bespreken leiden tot bevordering, doubleren of verwijzing naar een 

ander niveau. 

● Een situatie van langdurige ziekte of andere zeer bijzondere omstandigheden die ertoe 

hebben geleid dat de leerling tijdelijk onder zijn/haar niveau heeft gewerkt, kan leiden tot 

doublure. Doubleren: overgangsbesluit waarbij een leerling in hetzelfde leerjaar en dezelfde 

afdeling blijft. 

● Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te 

doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal te doubleren. 

● In klas 1 in de m/h klas wordt op mavo niveau beoordeeld en in de h/v klas wordt op havo 

niveau beoordeeld.  
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MAVO/HAVO/VWO KLAS 1 NAAR KLAS 2 

BEVORDERING 

● Maximaal 1,5 deficitpunten in niet meer dan twee vakken  

en 

● In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1 deficitpunt 

voorkomen  

en  

● Rekenen voldoende (6,0 of hoger)   

en 

● Vanuit dakpanklas m/h naar 2 havo moet voor de vakken Ne, En, Fa, gs, bi, ak, wi en kb 

gemiddeld een 7,5 gescoord zijn;  

● Vanuit dakpanklas h/v naar 2 vwo moet voor de vakken Ne, En, Fa, gs, bi, ak, wi en kb 

gemiddeld een 7,5 gescoord zijn;  

BESPREKING 

● Tot en met 2 deficitpunten in niet meer dan drie vakken  

of 

● In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1,5 deficitpunt 

voorkomen 

of  
● Rekenen lager dan 6,0 

VERWIJZING NAAR ANDER NIVEAU 

Niet voldaan aan criteria van bevordering of bespreking; 

 

MAVO/HAVO/VWO KLAS 2 NAAR KLAS 3 

BEVORDERING 

● Maximaal 2 deficitpunten op het beoordeelde niveau in niet meer dan drie vakken  

en 

● Havo/vwo: in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1 

deficitpunt voorkomen 

● Mavo: in het vak Nederlands mag maximaal 1 deficitpunt voorkomen  

en 

● Rekenen voldoende (6,0 of hoger)   

BESPREKING 

▪ Tot en met 2,5 deficitpunten op het beoordeelde niveau in niet meer dan vier vakken  

of 

▪ Havo/vwo: in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1,5 

deficitpunt voorkomen 

Mavo: in het vak Nederlands mag maximaal 1,5 deficitpunt voorkomen  

of 

▪ Rekenen lager dan 6,0 

VERWIJZING NAAR ANDER NIVEAU 

Niet voldaan aan criteria van bevordering of bespreking; 
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MAVO/HAVO/VWO VAN KLAS 3 NAAR 4  

BEVORDERING 

● Voor alle CE-vakken samen gemiddeld 6,0 of hoger (inclusief LO2 bij 3 mavo)  

en 

● Havo/vwo: maximaal 2 deficitpunten in het gekozen vakkenpakket in niet meer dan drie 

vakken Mavo: maximaal 1 deficitpunt in het gekozen vakkenpakket in niet meer dan twee 

vakken. Als maatschappijleer een 7 of hoger, dan maximaal 2 deficitpunten in het gekozen 

vakkenpakket in niet meer dan twee vakken.  

en 

● Havo/vwo: in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1 

deficitpunt voorkomen. Voor de havo-leerlingen die geen wiskunde in het gekozen profiel 

hebben zijn de kernvakken Nederlands en Engels. 

● Mavo: in het kernvak Nederlands en vak Engels mag in totaal maximaal 1 deficitpunt 

voorkomen. 

en 

● Havo/vwo: de vakken talentstroom en lichamelijke opvoeding zijn afgerond met minimaal 

een 5,5  

● Mavo: de vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 (ckv) en maatschappijleer zijn 

afgerond met minimaal een 5,5  

BESPREKING 

● Voor alle CE-vakken samen gemiddeld een cijfer tussen de 5,5 en 6,0 (inclusief LO2 bij 3 

mavo)  

of 

● Tot en met 2,5 deficitpunten in het gekozen vakkenpakket in niet meer dan drie vakken  

of 

● Havo/vwo: 

● In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1,5 deficitpunt 

voorkomen.  

of 

● Een of meer van de vakken talentstroom en lichamelijke opvoeding zijn afgerond met 

een cijfer lager dan  een 5,5 

Mavo:  

● in het kernvak Nederlands en vak Engels mag in totaal maximaal 1,5 deficitpunt 

voorkomen.  

of 

● Een of meerdere van de  vakken lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1 (ckv) en 

maatschappijleer zijn afgerond met een cijfer lager dan 5,5 

 
Bij een eventuele profiel-/vak wijziging in klas 4 moet aan de bevorderingsnorm van klas 3 naar 
4 worden voldaan, waardoor het kan betekenen dat een profiel/vak wijziging niet mogelijk is.   
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HAVO/VWO VAN KLAS 4 NAAR 5 EN 5 VWO NAAR 6 VWO 

BEVORDERING 

● Voor alle CE-vakken samen gemiddeld 6,0 of hoger (inclusief het vak informatica in 4 havo) 

en 

● Maximaal 2 deficitpunten in niet meer dan twee CE-vakken  

en 

● In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1 deficitpunt 

voorkomen en 

● De vakken lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer zijn 

afgerond met minimaal een 5,5  

 

Als bij de bevordering een eventueel extra keuzevak meetelt om de overgang mogelijk te maken 

dan kan het keuzevak dat niet meetelt bij de bevordering het volgende leerjaar niet worden 

gevolgd. 

BESPREKING 

● Voor alle CE-vakken samen gemiddeld een cijfer tussen 5,5 en 6,0 (inclusief het vak 

informatica in 4 havo) 

of 

● Maximaal 3 deficitpunten in niet meer dan drie vakken en  voor alle CE-vakken samen 

gemiddeld 6,0 of hoger 

of 

● In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag in totaal maximaal 1,5 deficitpunt 

voorkomen  

of 

● Een of meer van de vakken lichamelijke opvoeding, culturele kunstzinnige vorming en 

maatschappijleer zijn afgerond met een cijfer lager dan 5,5  

Bovenstaande bespreekmarge kan leiden tot bevorderen, doubleren of verwijzing naar ander 
niveau. 

Een leerling die eerder gedoubleerd heeft, kan niet nogmaals doubleren. Deze leerling wordt 
verwezen naar een ander niveau. 

Indien een leerling niet voldoet aan 1 of meerdere van bovenstaande criteria in de bespreking 
dan leidt dat automatisch tot verwijzing naar ander niveau.  

Bij een eventuele profiel-/vak wijziging in klas 4 moet aan de bevorderingsnorm van klas 3 naar 
4 worden voldaan, waardoor het kan betekenen dat een profiel/vak wijziging niet mogelijk is.   


