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Bevorderingsnormen Hardenberg
Leerjaar 1
1. Inleiding
In de bevorderingsnormen wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een
hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere stroom.
2. Vakken
In leerjaar 1 krijgen de leerlingen voor de meeste vakken twee cijfers, een cijfer voor het basis
niveau en een voor het hogere niveau. Alleen voor de vakken kunst & cultuur en sport &
bewegen krijgen de leerlingen een cijfer.
3. Toelating tot leerjaar 2
BK Niveau
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 BK bevorderd indien:





het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 (zonder K&C en S&B);
het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K&C en S&B hoger of gelijk is aan
6,0;
maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
moor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5.

Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.
Overstap naar een hoger niveau
Hierbij kijken wij naar de cijfers die zijn gegeven op het kader niveau. Op grond van de
rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 KM bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 7,0;
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk
is aan 6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
 voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5;
 het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
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KM Niveau
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 KM bevorderd indien:
 het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 (zonder K&C en S&B);
 het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk is aan
6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
 voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5.
Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.
Overstap naar een hoger niveau
Hierbij kijken wij naar de cijfers die zijn gegeven op het mavo niveau. Op grond van de
rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 MH bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 7,0;
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk
is aan 6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
 moor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5;
 het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
MH niveau
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 MH bevorderd
indien:





het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 (zonder K&C en S&B);
het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk is aan
6,0;
maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5.

Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.
Overstap naar een hoger niveau
Hierbij kijken wij naar de cijfers die zijn gegeven op het havo niveau. Op grond van de
rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 HV bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 7,0;
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk
is aan 6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
 voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1 afgeronde 5;
 het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
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HV niveau
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 HV bevorderd indien:
 het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 (zonder K&C en S&B);
 het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk is aan
6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
 voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1 afgeronde 5.
Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling meer dan 1 minpunt heeft op een van de kernvakken Nederlands, Engels of
wiskunde;
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.
Overstap naar een hoger niveau
Hierbij kijken wij naar de cijfers die zijn gegeven op het vwo niveau. Op grond van de
rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 2 Vwo bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 7,0;
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk
is aan 6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
 voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1 afgeronde 5;
 het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
4. Niet bevorderd naar leerjaar 2
Indien een leerling op grond van de bevorderingsnormen niet bevorderd wordt naar leerjaar 2
zijn er drie mogelijkheden:
 de leerling doubleert in leerjaar 1;
 de leerling maakt de overstap naar leerjaar 1 op een lager niveau;
 de leerling maakt de overstap naar leerjaar 2 op een lager niveau.
5. Tussentijdse overstap
Soms is tussentijdse overstap mogelijk. Leerlingen kunnen, na de tweede periode en wanneer het
een bijzonder geval betreft, alsnog op een ander niveau geplaatst worden. Dat geldt zowel voor
op- als afstromen en is ter beoordeling aan de vergadering van lesgevende docenten.
6. Vakadvies
Hierbij wordt gekeken naar de adviezen die zijn gegeven op het laatste rapport.

Vakadvies

Geschikt
75% of meer positief

Twijfelachtig
50% of meer, maar
minder van 75%
positief

Ongeschikt
Minder dan 50%
positief

7. De docentenvergadering kan afwijken van de bevorderingsnormen in bijzondere gevallen.

Leerjaar 2
3

1. Vakken
In leerjaar 2 krijgen de leerlingen voor de meeste vakken twee cijfers. een cijfer voor het basis
niveau en een voor het hogere niveau. Alleen voor de vakken kunst & cultuur en sport &
bewegen krijgen de leerlingen een cijfer.
2. Toelating tot leerjaar 3
BK Niveau
Basis cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Basis bevorderd indien:





het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 (zonder K&C en S&B);
het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk is aan
6,0;
maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5.

Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.
Kader cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Kader bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0;
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk
is aan 6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
 voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5;
 Het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.

KM Niveau
Kader cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Kader bevorderd indien:
 het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 (zonder K&C en S&B);
 het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk is aan
6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
 voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5.
Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.

Mavo cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Gemengde Leerweg
bevorderd indien:
 voor de gekozen vakken een 6,0 gemiddeld;
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voor de overige vakken een 5,5 gemiddeld;
voor de gekozen vakken maximaal 1 afgeronde 5 of maximaal een 4 en de rest een 6,0 of
hoger, waarvan tenminste een 7;
voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5;
het vakadvies voor minimaal 75% goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Mavo bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0;
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk
is aan 6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
 voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5;
 het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
MH niveau
Mavo cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 mavo bevorderd indien:





het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 (zonder K&C en S&B);
het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk is aan
6,0;
maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
voor het vak Nederlands minimaal een afgeronde 5.

Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.
Havo cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Havo bevorderd indien:






het gemiddelde cijfer van de niet afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0;
het gemiddelde cijfer van de niet afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger
of gelijk is aan 6,0;
maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal een afgeronde 5;
het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
HV niveau
Havo cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 Havo bevorderd indien:


het gemiddelde van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0 ;
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het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk is aan
6,0;
maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een afgeronde 4);
voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal een afgeronde 5.

Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
 de leerling meer dan 1 minpunt heeft op een van de kernvakken Nederlands, Engels of
wiskunde;
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5.9, 5.8 of 5.7 staat voor alle vakken.
Vwo cijfers
Op grond van de rapportvergadering worden leerlingen naar leerjaar 3 vwo bevorderd indien:
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers hoger of gelijk is aan 6,0;
 het gemiddelde cijfer van de afgeronde cijfers voor de vakken K &C en S & B hoger of gelijk
is aan 6,0;
 maximaal drie minpunten. (3x een afgeronde 5 of 1x een afgeronde 5 met een 4);
 voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1 afgeronde 5;
 het vakadvies voor minimaal 75% Goed is ingevuld.

Wanneer minder dan 75% van de vakadviezen GOED is, is het besluit van de docentenvergadering bindend.
3. Niet bevorderd naar leerjaar 3
Indien een leerling op grond van de bevorderingsnormen niet bevorderd wordt naar leerjaar 3
zijn er drie mogelijkheden:




De leerling doubleert in leerjaar 2.
De leerling maakt de overstap naar leerjaar 2 op een lager niveau.
De leerling maakt de overstap naar leerjaar 3 op een lager niveau.

4. Tussentijdse overstap
Soms is tussentijdse overstap mogelijk. Leerlingen kunnen, na de tweede periode en wanneer het
een bijzonder geval betreft, alsnog op een ander niveau geplaatst worden. Dat geldt zowel voor
op- als afstromen en is ter beoordeling aan de vergadering van lesgevende docenten.
5. Vakadvies
Hierbij wordt gekeken naar de adviezen die zijn gegeven op het laatste rapport.

Vakadvies

Geschikt
75% of meer positief

Twijfelachtig
50% of meer, maar
minder van 75%
positief

Ongeschikt
Minder dan 50%
positief

6. De docentenvergadering kan afwijken van de bevorderingsnormen in bijzondere gevallen.

Leerjaar 3
De beoordeling voor de overgang wordt gebaseerd op afgeronde hele eindcijfers.
De afronding naar hele eindcijfers geschiedt als volgt: is de eerste decimaal 5 of hoger, dan
wordt er afgerond naar het naasthogere getal. Is de decimaal 4 of lager, dan wordt er
afgerond naar het naastlagere getal.
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1. Inleiding
In de bevorderingsnormen bovenbouw wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot
een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere stroom.
2. Algemeen
Hieronder treft u de overgangsnormen per leerjaar aan, zoals die aan het eind van het schooljaar door
de docentenvergadering gehanteerd worden. Leerlingen, die niet aan de overgangsnormen voldoen,
blijven zitten of worden, indien mogelijk, bevorderd naar het hogere leerjaar van een lagere stroom.
Mavo
Het cijfer van de rekentoets telt pas mee in de slaag/zak regeling van klas 4 mavo (vmbo-tl).
Voor overgang naar klas 3 mavo (vmbo-tl) moet de leerling voldoen aan de volgende normen:
 de gemiddelde resultaten op mavo (tl)-niveau van de 6 (of 7) gekozen eindexamenvakken moeten
voldoen aan de vastgestelde examennorm;
 alles voldoende;
 1 x 5, rest voldoende;
 voor het vak Nederlandse taal het eindcijfer een 5 of hoger is behaald;
 1 x 4, minstens 1 x 7, rest voldoende;
 2 x 5, minstens 1 x 7, rest voldoende;
 het gemiddelde van de 6 (of 7) gekozen eindexamenvakken moet minstens 5,5 zijn.
Het gemiddelde van de vakken waarvoor geen centraal schriftelijk examen wordt afgelegd moet
minstens 5,5 zijn.
3 vmbo-gl
Het cijfer van de rekentoets telt pas mee in de slaag/zak regeling van klas 4 vmbo-gl).
Voor overgang naar klas 4 vmbo-gl moet de leerling voldoen aan de volgende normen:
 de gemiddelde resultaten op vmbo gl-niveau van de 6 (of 7) gekozen eindexamenvakken moeten
voldoen aan de vastgestelde examennorm;
 alles voldoende;
 1 x 5, rest voldoende;
 voor het vak Nederlandse taal het eindcijfer een 5 of hoger is behaald;
 1 x 4, minstens 1 x 7, rest voldoende;
 2 x 5, minstens 1 x 7, rest voldoende;
 het gemiddelde van de 6 (of 7) gekozen eindexamenvakken moet minstens 5,5 zijn.
Het gemiddelde van de vakken waarvoor geen centraal schriftelijk examen wordt afgelegd moet
minstens 5,5 zijn.

3 havo
De leerling wordt bevorderd naar klas 4-havo indien op het eindrapport:






het gemiddelde van de eindcijfers hoger of gelijk is aan 6,0;
voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5, rest kernvakken
voldoende;
het gemiddelde van de 7 (of 8) gekozen eindexamenvakken moet minstens 5,5 zijn;
het gemiddelde cijfer van de overige vakken, 5,5 of hoger is;
Maximaal drie minpunten (3x een 5, of 1x een 5 en 1x een 4).
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Een leerling is een zgn. bespreekgeval indien:
 de leerling meer dan 1 minpunt heeft op de kernvakken;
 de leerling 4 of 5 minpunten heeft;
 de leerling gemiddeld een 5,9, 5,8 of 5,7 voor alle vakken heeft.
In uitzonderlijke gevallen kunnen prestaties van leerling leiden tot een andere uitkomst dan bovenstaand.
In alle gevallen wordt in de rapportvergadering de beslissing genomen. De uitkomst van deze beslissing is
bindend.

Leerjaar 4
havo (zie ook artikel 8, RTA)
De cijfers aan het eind van het schooljaar zijn gebaseerd op Schoolexamentoetsen (SE) en/of
Voortgangstoetsen (VT). Voor de overgang naar het volgende leerjaar geldt in principe de slaag/zakregeling van het havo examen, maar het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de
overgangsregeling
Een leerling wordt bevorderd naar klas 5 havo als:
 alle cijfers 6 of hoger zijn, of;
 er één 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of;
 er één vier, de rest 6 of hoger en het totale gemiddelde 6,0 of hoger is, of;
 er twee keer een 5 is, de rest 6 of hoger en het totale gemiddelde ten minste 6,0 is, of;
 er één 5 en één 4 zijn, de rest 6 of hoger en het totale gemiddelde ten minste 6,0 is;
 voor de vakken Nederlands, Engels en, indien gekozen, wiskunde geldt dat er niet meer dan één
5 als eindcijfer gescoord mag worden. Dat houdt in dat voor deze vakken twee vijven en of
een eindcijfer 4 of lager niet toegestaan zijn.
Een leerling wordt niet bevorderd als:

er vier of meer onvoldoenden zijn;

de som van de drie laagste cijfers 12 of minder is.
Algemeen
Een leerling is een zgn. bespreekgeval indien hij tussen de normen van ´bevorderd´ en ´niet-bevorderd´
valt.
1. Indien een leerling op grond van de bevorderingsnormen niet bevorderd wordt naar leerjaar 5:
doubleert de leerling in leerjaar 4.
2. In uitzonderlijke gevallen kunnen prestaties van leerling leiden tot een andere uitkomst dan
bovenstaand. In alle gevallen wordt in de rapportvergadering de beslissing genomen. De uitkomst
van deze beslissing is bindend.
NORMEN VOOR SLAGEN 4 MAVO (VMBO TL) (zie ook artikel 21, RTA)
De leerling die het schoolexamen vmbo en het centraal examen voor alle betrokken vakken heeft
afgelegd, is geslaagd als hij aan alle hierna genoemde voorwaarden heeft voldaan. De leerling is geslaagd
als:
 voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige
examenvakken een 6 of hoger, of;
 voor het vak Nederlandse taal en de rekentoets het eindcijfer een 5 of hoger is behaald, of;
 voor ten hoogste één van de andere examenvakken het eindcijfer 4 is behaald en voor de
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of;
 voor twee van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken
een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger;
 voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende (≥ 5,50) is gehaald.
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1. In aanvulling op het eerste lid geldt dat het sectorwerkstuk voor de mavo (Theoretische Leerweg)
en de kunstvakken/culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijk opvoeding van het
gemeenschappelijke deel van elke leerweg moeten zijn beoordeeld als “voldoende” of “goed”.
2. In aanvulling op het eerste lid geldt eveneens dat boekverslagen en andere handelingsopdrachten
naar behoren uitgevoerd dienen te zijn alvorens de kandidaat toegang krijgt tot het Centraal
Examen.

Leerjaar 5
NORMEN VOOR SLAGEN 5 HAVO (zie ook artikel 22, RTA)
De leerling die het Schoolexamen HAVO en het Centraal Examen voor alle betrokken vakken heeft
afgelegd, is geslaagd als hij aan alle hierna genoemde voorwaarden heeft voldaan. De leerling is geslaagd
als:






alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of;
er één 5 is en de overige cijfers 6 of hoger zijn, of;
er twee vijven zijn of één 5 en één 4 of één 4, terwijl het gemiddelde ten minste 6,0 is;
Voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende (≥ 5,50) is gehaald;
Maximaal één 5 als eindcijfer (gemiddelde van het SE en het CE) is gescoord voor de vakken
Nederlands, Engels en wiskunde en de rekentoets.
1. In aanvulling op het eerste lid geldt dat maatschappijleer 1 tezamen met het profielwerkstuk een
combinatiecijfer vormt.
2. Alle cijfers moeten 4 of hoger zijn, dus ook de deelcijfers van het combinatiecijfer.
3. De vakken culturele en kunstzinnige vorming 1 en lichamelijk opvoeding 1 van het
gemeenschappelijke deel van elk profiel moeten zijn beoordeeld als “voldoende” of “goed”.
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