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Bevordering in het algemeen 

In alle jaarlagen worden tijdens rapport- en leerlingbesprekingen niet alleen naar de eindcijfers 

gekeken maar wordt ook rekening gehouden met formatieve metingen, de talentontwikkeling, het 

leerlinggedrag, de motivatie en de groei van de leerlingen. We monitoren bovengenoemde punten aan 

de hand van het toetsingsanalyse systeem RTTI en gedragsanalyse systeem OMZA.  

 

In de overgangsvergadering wordt besloten welke schoolloopbaan voor de leerling het beste is.  

De mentor informeert de ouders/verzorgers en de leerling. 

Een leerling is bevorderd indien hij/zij voldoet aan de bevorderingsnorm. Een leerling kan ook 
bevorderd worden indien hij/zij niet voldoet aan de bevorderingsnorm en er bijzondere 
omstandigheden zijn. 

 

Rekenvoorbeeld van de bevorderingsnorm in de onderbouw 

Bij een overgangsnorm worden onderstaande termen gebruikt: 

Gemiddelde cijfer: 

Voor berekeningen van de gemiddelde cijfers worden de cijfers, afgerond op 1 decimaal 
gebruikt. 

Verliespunten: 

Voor berekeningen van de verliespunten worden de cijfers afgerond op 1 decimaal gebruikt. 

Voorbeeld: 

- NE 5,5 afgerond = 0,5 verliespunt 

- EN 5,4 afgerond = 0,6 verliespunt 
 
Bodemcijfer: 
Voor leerjaar 1 & leerjaar 2 hanteren we het bodemcijfer “3” 
 
Onderbouw: 
Volgende groepen zijn de onderbouwklassen: 
BK 1 & BK 2 
GTH 1 & GTH 2 
HV 1 & HV 2 
H 3 & V 3  
 
 

Revisie 
Een leerling kan alleen worden voorgedragen voor de revisievergadering indien er sprake is van 

nieuwe gegevens/omstandigheden welke voor aanvang van de rapportvergadering niet bekend 

waren en uit hoofde daarvan ook niet zijn meegewogen in het besluit. 
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Opstroom naar een hogere leerweg 
  

Een leerling kan opstromen als hij/zij aan onderstaande bevorderingsnorm voldoet. Enkele 

voorbeelden zijn: BK naar GTH, GTH naar H/V, BK naar TL3,  H3 naar V4. 

Voorwaarden: 

- Het gemiddelde van alle vakken ligt bij minimaal 7,0. Waarbij de kernvakken Nederlands, 

Engels en wiskunde tenminste met een 7,0 worden afgesloten.  

- OMZA moet minimaal voldoende zijn (groen). 

 

Brugperiode leerjaar 1 naar leerjaar 2 
Binnen de tweejarige brugperiode wordt een advies uitgebracht op basis van de bevorderingsnormen 

van leerjaar 1 naar leerjaar 2. 

Bevordering binnen dezelfde leerweg 

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.  

 

Bevorderingsnorm leerjaar 2 naar leerjaar 3 

Bevordering van leerweg BK naar: 
3 basis  

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels. 

3 kader  

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands en Engels. 

- Het gemiddelde van alle profielvakken ligt bij minimaal 6,0. 

Bevordering van leerweg TL/H naar: 
3 tl 

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands en Engels. 
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3 havo 

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands en Engels. 

- Het gemiddelde van alle vakken ligt bij 6,5. 

 

Bevordering van leerweg H/V naar: 
3 havo 

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands en Engels. 

3 vwo 

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

- Het gemiddelde van alle vakken ligt bij 6,5. 

 

Bevorderingsnorm van Basis 3 naar Basis 4 / Kader 3 naar Kader 4 
Voor de bevordering wordt voor het gekozen profiel de slaag-/zakregeling gehanteerd. 
(kernvakken, profielvakken, vakken keuzedeel)  
 
De leerling is bevorderd indien voor alle vakken:  
• Het gemiddeld cijfer centrale (praktijk) eindexamens een 5,5 of hoger is. 
• Voor het vak Nederlands minimaal een 5,0 behaald is.  
• Maximaal één 5,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger.  
• Maximaal één 4,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger, waarvan er 

één als eindcijfer 7,0 is.  
• Maximaal twee keer 5,0, en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger, waarvan er één 

als eindcijfer 7,0 is.  
Bovendien kan een leerling pas bevorderd worden, indien:  
• Voor het vak LO en CKV  een “voldoende” of “goed” is behaald. 
• Voor geen van de vakken het cijfer lager is dan 4,0. Let op: ook voor de afzonderlijke  
 keuzevakken moet je tenminste het eindcijfer 4,0 halen. 

•        Het loopbaandossier gemaakt is volgens het programma van Toetsing en Afsluiting. 
 

Afsluiting Basis 4 / Kader 4 
 
De afsluiting verloopt volgens de landelijk geldende normen voor schoolexamen en centraal 
schriftelijke examen.   
Examenreglement Bonnefanten College 
 

 

https://www.bonnefantencollege.nl/media/6033/2021929examenreglementschooljaar20212022.pdf
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Bevorderingsnorm TL 3 naar TL 4 
Bij de profielvakken is de slaag-/zakregeling van toepassing.  

Slaag-/zakregeling:  

• Het cijfer 6,0 of hoger is behaald.  
• Voor de vakken Nederlands minimaal een 5,0 behaald is.  
• Maximaal één 5,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger.  
• Maximaal één 4,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger, waarvan er 

één als eindcijfer 7,0 is.  
• Maximaal twee keer 5,0, en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger, waarvan er één 

als eindcijfer 7,0 is.  
 
Bovendien kan een leerling pas bevorderd worden, indien:  
• Voor het vak LO en CKV een “voldoende” of “goed” is behaald.  
• Voor geen van de vakken het cijfer lager is dan 4,0.  

•        Voor de resterende vakken (niet profielvakken) dient het gemiddelde 5,5 te zijn. 

 

Afsluiting TL 4 
 
De afsluiting verloopt volgens de landelijk geldende normen voor schoolexamen en centraal 
schriftelijke examen.   
Examenreglement Bonnefanten College 

 

Bevorderingsnorm van havo 3 naar havo 4/vwo 3 naar vwo 4   
Bevordering binnen dezelfde leerweg 

Voorwaarden: 

- Max. 2 verliespunten binnen alle vakken. 

- Max. 1 verliespunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.  

Aanvullende bevorderingsnormen  
- Ondergrens voor wiskunde B is een 7,0 op de eindlijst.  

- Voor alle profielen geldt de regel dat leerlingen voor al hun verplichte profielvakken 

gemiddeld een 6,0 moeten scoren.   

 

 

  

https://www.bonnefantencollege.nl/media/6033/2021929examenreglementschooljaar20212022.pdf
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Bevorderingsnorm van leerjaar 4 havo naar leerjaar 5 havo  
  
De leerling is bevorderd indien voor al zijn/haar vakken:  

- Het cijfer 6,0 of hoger is behaald.  
- Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5,0 behaald is.  
- Maximaal één 5,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger.  
- Maximaal één 4,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger, en het 

gemiddelde van alle cijfers tenminste 6,0 is.  
- Maximaal twee keer 5,0, dan wel één keer 4,0 en één keer 5,0 is behaald en voor de overige 

vakken het cijfer 6,0 of hoger, en het gemiddelde van alle cijfers tenminste 6,0 is. 
 
Bovendien kan een leerling pas bevorderd worden, indien:  
 

- Voor het vak LO een “voldoende” of “goed” is behaald. 
- Voor geen van de vakken het cijfer lager is dan 4,0. Dit geldt ook voor de afzonderlijke vakken 

die samen het combinatiecijfer vormen.  
- Verder wordt CKV in havo 4 met een cijfer beoordeeld dat meetelt voor de bevordering naar 

havo 5. 
 

Afsluiting Havo 5  
De afsluiting verloopt volgens de landelijk geldende normen voor schoolexamen en centraal 
schriftelijke examen.   
Examenreglement Bonnefanten College 
 

Bevorderingsnorm van leerjaar 4 vwo naar leerjaar 5 vwo  
 

De leerling is bevorderd indien voor al zijn/haar vakken:  
- Het cijfer 6,0 of hoger is behaald.  
- Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5,0 behaald is.  
- Maximaal één 5,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger.  
- Maximaal één 4,0 is behaald en voor de overige vakken het cijfer 6,0 of hoger, en het 

gemiddelde van alle cijfers tenminste 6,0 is.  
- Maximaal twee keer 5,0, dan wel één keer 4,0 en één keer 5,0 is behaald en voor de overige 

vakken het cijfer 6,0 of hoger, en het gemiddelde van alle cijfers tenminste 6,0 is. 
 
Bovendien kan een leerling pas bevorderd worden, indien:  
 

- Voor het vak LO een “voldoende” of “goed” is behaald. 
- Voor geen van de vakken het cijfer lager is dan 4,0. Dit geldt ook voor de afzonderlijke vakken 

die samen het combinatiecijfer vormen.  
- Verder wordt CKV in vwo 4 met een cijfer beoordeeld dat meetelt voor de bevordering naar 

vwo 5. 
 

 

https://www.bonnefantencollege.nl/media/6033/2021929examenreglementschooljaar20212022.pdf
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Bevorderingsnorm van leerjaar 5 vwo naar leerjaar 6 vwo & afsluiting 

vwo 6 
 

Vanaf leerjaar 5 hanteren we de slaag-/zakregeling. 
Examenreglement Bonnefanten College 
 

 
 
 

https://www.bonnefantencollege.nl/media/6033/2021929examenreglementschooljaar20212022.pdf

