
Bevorderingsnormen Klas 1 TL 
 
Cijfers 

- Alle cijfers van het hele jaar worden gemiddeld tot een jaarcijfer 
- Het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op decimaal 0 of 5 tot een rapportcijfer 
- Rapportcijfers  lager dan een 3,0 zijn niet toegestaan. 

 
Uitslagbepaling 

- In de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld a.h.v. onderstaande normen; 
bovendien wordt rekening gehouden met bijzondere sociale omstandigheden en dossiergegevens; 
doubleren kan in klas 1 alleen in uitzonderlijke gevallen; 

- De uitslag die wordt vastgesteld door de rapportvergadering is bindend 
- De rapportvergadering geeft een plaatsingsadvies aan leerlingen die bevorderd zijn. De teamleider stelt 

de definitieve plaatsing vast. 
- De rapportvergadering kan besluiten een leerling voorwaardelijk te bevorderen.  Dit betekent: 

1. De leerling wordt overgeplaatst naar een lagere leerweg van datzelfde leerjaar of 
2. De leerling wordt teruggeplaatst naar het leerjaar en de leerweg van het voorgaande     schooljaar of 
3. De leerling wordt definitief bevorderd naar huidige leerjaar en leerweg.  

 
Bespreking voor bevordering van 1 TL naar 2 Havo: 

- Het totale aantal verliespunten maximaal ½ is én 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE – EN – FA – GS – AK – WI – BI – RE minstens 7,5 is 

 
Bevordering van 1 TL naar 2 TL als: 

- Gemiddelde van alle rapportcijfers voldoende* is én  
- gemiddelde van alle rapportcijfers van NE – EN – FA – GS – AK – WI – BI – RE voldoende* is 

 
Bespreking voor bevordering  van 1 TL naar 2 TL of 2 KB als: 

- Gemiddelde van alle rapportcijfers minstens een 6,0 is én 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE – EN – FA – GS – AK – WI – BI – RE minstens 6,0 is 

 
Bevordering van 1 TL naar 2 KB 

- In alle andere gevallen 
 
*voldoende: Alle verliespunten moeten ruimschoots gecompenseerd worden; d.w.z. gemiddeld minstens een 6,0 
vermeerderd met 0.05 voor elk ½ verliespunt dat voor de betreffende vakken gehaald is.  
Bijvoorbeeld: bij ½  verliespunt minstens 6,05 gemiddeld; bij 1 verliespunt minstens 6,1 gemiddeld enzovoort. 
 
Verliespunten voor alle vakken: 
 

rapportcijfer Aantal 
verliespt 

6,0 of meer 0 

5,5 ½ 

5,0 1 

4,5 1 ½ 

4,0 2 

3,5 2 ½ 

3,0 3 

 
  





Bevorderingsnormen Klas 2 TL 

Cijfers 

- Alle cijfers van het hele jaar worden gemiddeld tot een jaarcijfer 
- Het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op decimaal 0 of 5 tot een rapportcijfer 
- Rapportcijfers lager dan een 3,0 zijn niet toegestaan.  

Uitslagbepaling 

- In de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld a.h.v. onderstaande normen; 
bovendien wordt rekening gehouden met bijzondere sociale omstandigheden en dossiergegevens; 
doubleren kan in klas 2 alleen in uitzonderlijke gevallen; 

- De uitslag die wordt vastgesteld door de rapportvergadering is bindend 
- De rapportvergadering geeft een plaatsingsadvies aan leerlingen die bevorderd zijn. De teamleider stelt 

de definitieve plaatsing vast. 
- De rapportvergadering kan besluiten een leerling voorwaardelijk te bevorderen. Dit betekent: 
1. De leerling wordt overgeplaatst naar een lagere leerweg van datzelfde leerjaar of 
2. De leerling wordt teruggeplaatst naar het leerjaar en de leerweg van het voorgaande schooljaar of 
3. De leerling wordt definitief bevorderd naar huidige leerjaar en leerweg 

 
Bespreking voor bevordering van 2 TL naar 3 Havo als: 

- Het totale aantal verliespunten maximaal ½ is én 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE – EN – FA - DU – GS – AK – WI – BI - EC  - Nask – RE minstens 8,0  is 

en 
- gemiddelde van de andere  vakken  minstens een 7,5 is 

Bevordering van 2 TL naar 3 TL als: 

- Gemiddelde van alle rapportcijfers voldoende* is én  
- gemiddelde van alle rapportcijfers van NE – EN – FA - DU – GS – AK – WI – BI - EC  - Nask – RE voldoende* 

is 

Bespreking voor bevordering  van 2 TL naar 3 TL als: 

- Gemiddelde van alle rapportcijfers minstens een 6,0 is én 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE – EN – FA - DU – GS – AK – WI – BI - EC  - Nask – RE minstens 6,0 is 

Bevordering van 2 TL naar 3 KB Stella Maris College 

- In alle andere gevallen. De leerling beschikt over de competenties en interesses die nodig zijn om met 

succes binnen onze sector Leisure, Wellness en Hospitality te slagen. Dit blijkt uit: portfolio van de leerling 

die o.a. sectorkeuzetest bevat, beroepsinteressetest, intakeformulier en PSO. Deze voorwaarde is 

adviserend en wordt nadrukkelijk met ouders en leerling besproken.  

 

*voldoende: Alle verliespunten moeten ruimschoots gecompenseerd worden; d.w.z. gemiddeld minstens een 6,0 
vermeerderd met 0.05 voor elk ½ verliespunt dat voor de betreffende vakken gehaald is. 

Bijvoorbeeld: bij ½  verliespunt minstens 6,05 gemiddeld; bij 1 verliespunt minstens 6,1 gemiddeld enzovoort.     

 
 
 



Verliespunten voor alle vakken: 
 

rapportcijfer Aantal 
verliespt 

6,0 of meer 0 

5,5 ½ 

5,0 1 

4,5 1 ½ 

4,0 2 

3,5 2 ½ 

3,0 3 

 

  



BEVORDERINGSNORMEN VOOR KLAS 2 GYMNASIUM, 2 ATHENEUM & 2 HAVO 
 
Cijfers 
- alle cijfers van het hele jaar worden gemiddeld tot een jaarcijfer; 
- het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op decimaal 0 of 5 tot een rapportcijfer; 
- rapportcijfers lager dan 3,0 zijn niet toegestaan. 
 
Uitslagbepaling 
- in de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld aan de hand van onderstaande normen; 

bovendien wordt rekening gehouden met bijzondere sociale omstandigheden en dossier-gegevens; 
- er mag niet twee keer in dezelfde jaarlaag of in twee opeenvolgende jaarlagen worden gedoubleerd; 
- de uitslag die wordt vastgesteld door de rapportvergadering is bindend; 
- de rapportvergadering kan besluiten een of meer taken op te leggen. 
 
Bepaling MIN- en PLUSpunten voor alle vakken 

cijfer 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

MINpunten 3 2½ 2 1½ 1 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PLUSpunten 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 

 
 

Bespreking voor mogelijke bevordering van 2 Havo naar 3 Ath  
indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 
- op het hele rapport maximaal ½ MINpunt* 
- het gemiddelde van de vakken NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-BI is minimaal 7,5 
 
Bevordering van 2 Gymn naar 3 Gymn, van 2 Ath naar 3 Ath en van 2 Havo naar 3 Havo 
indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 
- op het hele rapport maximaal 3½ MINpunt* 
- op het hele rapport is het aantal PLUSpunten minimaal twee keer zo veel als het aantal MINpunten 
- voor de vakken NE-LA-GR-FA-DU-EN/FLE-GS-AK-WI-NA-BI is het aantal PLUSpunten minimaal twee 

keer zo veel als het aantal MINpunten 
- voor de vakken NE-EN/FLE-WI maximaal 2 MINpunten*, met minimaal één voldoende voor deze vakken 
- alleen voor 2 Gymn: voor de vakken LA-GR maximaal 1 MINpunt* 
 
Bespreking voor mogelijke bevordering  
van 2 Gymn naar 3 Gymn, van 2 Ath naar 3 Ath en van 2 Havo naar 3 Havo 
indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 
- op het hele rapport is aantal PLUSpunten minimaal gelijk aan het aantal MINpunten 
- voor de vakken NE-LA-GR-FA-DU-EN/FLE-GS-AK-WI-NA-BI is het aantal PLUSpunten minimaal gelijk aan 

het aantal MINpunten 
- voor de vakken NE-EN/FLE-WI maximaal 2 MINpunten* 
 
Uitslag indien de leerling niet wordt bevorderd naar het zelfde niveau: 
- indien het gemiddelde voor de vakken NE-FA-DU-EN/FLE-GS-AK-WI-NA-BI minimaal 5,0 is: 

 bevorderen van 2 Gymn naar 3 Ath of 3 Havo of doubleren in leerjaar 2 

 bevorderen van 2 Ath naar 3 Havo of doubleren in leerjaar 2 

 bevorderen van 2 Havo naar 3 VMBO-TL of doubleren in leerjaar 2 
- in alle andere gevallen: doubleren in leerjaar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ongeacht het aantal PLUSpunten 



Je bent bevorderd van 3TL naar 4TL/GL: 

1. Je afgeronde eindcijfers (van de 6 gekozen theorievakken, aangevuld met maatschappijleer en excl. 
rekenen) aan het eind van leerjaar 3 voldoen aan de volgende eisen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

- Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of 

- Je hebt twee 5-en en al je eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is 

- Indien het praktijkvak D&P wordt gekozen in plaats van één theorievak, dan telt het eindcijfer van D&P 
mee in plaats van het eindcijfer van een theorievak. 

2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 

3. De niet-gekozen examenvakken dienen gemiddeld tenminste 5,5 te zijn. 

4. Alle onderdelen van kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn ‘voldoende’ of ‘goed’ 

 Aanvulling: Indien een 3TL leerlingen ná het 1e trimester geen veilige lijst heeft om aan het eind van leerjaar 3 
over te stappen naar 4TL, dan bestaat de kans om direct over te stappen naar 3KB. 

Aan het eind van leerjaar 3 is er géén mogelijkheid om van 3TL bevorderd te worden naar 4KB. 

 

 



BEVORDERINGSNORMEN KLAS 3 HAVO 
 
Cijfers 
- alle cijfers van het hele jaar worden gemiddeld tot een jaarcijfer; 
- het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op decimaal 0 of 5 tot een rapportcijfer; 
- rapportcijfers lager dan 3,0 zijn niet toegestaan. 
 
Uitslagbepaling 
- in de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld aan de hand van onderstaande 

normen; daarbij wordt rekening gehouden met het profiel(deel) en de vakken die de leerling kiest, voor 
zover die in klas 3 gegeven worden; 

- bij de bevorderingsuitslag wordt bovendien rekening gehouden met bijzondere sociale omstandig-
heden en dossiergegevens; 

- er mag niet twee keer in dezelfde jaarlaag of in twee opeenvolgende jaarlagen worden gedoubleerd; 
- de uitslag die wordt vastgesteld door de rapportvergadering is bindend; 
- de rapportvergadering kan besluiten een of meer taken op te leggen. 
 
Extra vak in het vrije deel: 
Een leerling kan een extra vak kiezen in het vrije deel van het profiel, maar alleen als: 
- het totale aantal verliespunten in gekozen profiel 0 is ÉN 
- het betreffende vak minstens 6,5 gemiddeld is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel minstens 6,50 is. 
In uitzonderingsgevallen kan in overleg tussen mentor/tutor, teamleider en docent, in het belang van de 
leerling, van deze regel worden afgeweken. 
 
 
Bevordering van 3 Havo naar 4 Havo als: 
- gemiddelde van alle rapportcijfers minstens 5,75 is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel VOLDOENDE* is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profieldeel VOLDOENDE* is. 
 
Bespreking voor bevordering van 3 Havo naar 4 Havo of 4 VMBO, óf doubleren als: 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel minstens 6,00 is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profieldeel minstens 6,00 is. 
 
Bespreking voor bevordering van 3 Havo naar 4 VMBO, óf doubleren als: 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
 
Doubleren : 
- in alle andere gevallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* VOLDOENDE: alle verliespunten moeten ruimschoots worden gecompen-

seerd; dit wil zeggen, gemiddeld minstens 6,00 vermeerderd 
met 0,05 voor elk ½ verliespunt dat voor de betreffende 
vakken gehaald is. 

  Bijvoorbeeld:  bij 0 verliespt minstens 6,00 gemiddeld  
   bij ½ verliespt minstens 6,05 gemiddeld  
   bij 1 verliespt minstens 6,10 gemiddeld  
   bij 2½ verliespt minstens 6,25 gemiddeld  
    etc. 

rapportcijfer aantal 
verliespt 

6,0 of meer 0 

5,5 ½ 

5,0 1 

4,5 1½ 

4,0 2 

3,5 2½ 

3,0 3 



BEVORDERINGSNORMEN KLAS 3 ATHENEUM 
 
Cijfers 
- alle cijfers van het hele jaar worden gemiddeld tot een jaarcijfer; 
- het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op decimaal 0 of 5 tot een rapportcijfer; 
- rapportcijfers lager dan 3,0 zijn niet toegestaan. 
 
Uitslagbepaling 
- in de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld aan de hand van onderstaande 

normen; daarbij wordt rekening gehouden met het profiel(deel) en de vakken die de leerling kiest, voor 
zover die in klas 3 gegeven worden; 

- bij de bevorderingsuitslag wordt bovendien rekening gehouden met bijzondere sociale omstandig-
heden en dossiergegevens; 

- er mag niet twee keer in dezelfde jaarlaag of in twee opeenvolgende jaarlagen worden gedoubleerd; 
- de uitslag die wordt vastgesteld door de rapportvergadering is bindend; 
- de rapportvergadering kan besluiten een of meer taken op te leggen. 
 
Extra vak in het vrije deel: 
Een leerling kan een extra vak kiezen in het vrije deel van het profiel, maar alleen als: 
- het totale aantal verliespunten in gekozen profiel 0 is ÉN 
- het betreffende vak minstens 6,5 gemiddeld is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel minstens 6,50 is. 
In uitzonderingsgevallen kan in overleg tussen mentor/tutor, teamleider en docent, in het belang van de 
leerling, van deze regel worden afgeweken. 
 
 
Bevordering van 3 Ath naar 4 Ath als: 
- gemiddelde van alle rapportcijfers minstens 5,75 is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel VOLDOENDE* is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profieldeel VOLDOENDE* is. 
 
Bespreking voor bevordering van 3 Ath naar 4 Ath of 4 Havo, óf doubleren als: 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel minstens 6,00 is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profieldeel minstens 6,00 is. 
 
Bespreking voor bevordering van 3 Ath naar 4 Havo of 4 VMBO, óf doubleren als: 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
 
Doubleren: 
- in alle andere gevallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* VOLDOENDE: alle verliespunten moeten ruimschoots worden gecompen-

seerd; dit wil zeggen, gemiddeld minstens 6,00 vermeerderd 
met 0,05 voor elk ½ verliespunt dat voor de betreffende 
vakken gehaald is. 

  Bijvoorbeeld:  bij 0 verliespt minstens 6,00 gemiddeld  
   bij ½ verliespt minstens 6,05 gemiddeld  
   bij 1 verliespt minstens 6,10 gemiddeld  
   bij 2½ verliespt minstens 6,25 gemiddeld  
    etc. 

rapportcijfer aantal 
verliespt 

6,0 of meer 0 

5,5 ½ 

5,0 1 

4,5 1½ 

4,0 2 

3,5 2½ 

3,0 3 



BEVORDERINGSNORMEN KLAS 3 GYMNASIUM 
 
Cijfers 
- alle cijfers van het hele jaar worden gemiddeld tot een jaarcijfer; 
- het jaarcijfer wordt (rekenkundig) afgerond op decimaal 0 of 5 tot een rapportcijfer; 
- rapportcijfers lager dan 3,0 zijn niet toegestaan. 
 
Uitslagbepaling 
- in de rapportbespreking wordt de bevorderingsuitslag vastgesteld aan de hand van onderstaande 

normen; daarbij wordt rekening gehouden met het profiel(deel) en de vakken die de leerling kiest, voor 
zover die in klas 3 gegeven worden; 

- bij de bevorderingsuitslag wordt bovendien rekening gehouden met bijzondere sociale omstandig-
heden en dossiergegevens; 

- er mag niet twee keer in dezelfde jaarlaag of in twee opeenvolgende jaarlagen worden gedoubleerd; 
- de uitslag die wordt vastgesteld door de rapportvergadering is bindend; 
- de rapportvergadering kan besluiten een of meer taken op te leggen; 
- als een leerling niet kan of wenst door te stromen naar 4 Gymn dan worden de cijfers voor de vakken 

LA en GR niet meegeteld. 
 
Extra vak in het vrije deel: 
Een leerling kan een extra vak kiezen in het vrije deel van het profiel, maar alleen als: 
- het totale aantal verliespunten in gekozen profiel 0 is ÉN 
- het betreffende vak minstens 6,5 gemiddeld is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel minstens 6,50 is. 
In uitzonderingsgevallen kan in overleg tussen mentor/tutor, teamleider en docent, in het belang van de 
leerling, van deze regel worden afgeweken. 
 
 
Bevordering van 3 Gymn naar 4 Gymn als: 
- gemiddelde van alle rapportcijfers minstens 5,75 is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel VOLDOENDE* is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profieldeel VOLDOENDE* is, ÉN 
- minstens 5,5 voor het gekozen vak LA en/of GR. 
 
Bespreking voor bevordering van 3 Gymn naar 4 Gymn, 4 Ath of 4 Havo, óf doubleren als: 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profiel minstens 6,00 is, ÉN 
- gemiddelde van rapportcijfers van de vakken in gekozen profieldeel minstens 6,00 is. 
 
Bespreking voor bevordering van 3 Gymn naar 4 Ath of 4 Havo, óf doubleren als: 
- gemiddelde van rapportcijfers van NE-FA-DU-EN-GS-AK-WI-NA-SK-EC-BI minstens 5,50 is. 
 
Doubleren: 
- in alle andere gevallen. 
 
 
 
 
 
 

 
* VOLDOENDE: alle verliespunten moeten ruimschoots worden gecompen-

seerd; dit wil zeggen, gemiddeld minstens 6,00 vermeerderd 
met 0,05 voor elk ½ verliespunt dat voor de betreffende 
vakken gehaald is. 

  Bijvoorbeeld:  bij 0 verliespt minstens 6,00 gemiddeld  
   bij ½ verliespt minstens 6,05 gemiddeld  
   bij 1 verliespt minstens 6,10 gemiddeld  
   bij 2½ verliespt minstens 6,25 gemiddeld  
    etc. 

rapportcijfer aantal 
verliespt 

6,0 of meer 0 

5,5 ½ 

5,0 1 

4,5 1½ 

4,0 2 

3,5 2½ 

3,0 3 


