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Bevorderingsnormen onderbouw
VAN BRUGKLAS NAAR LEERJAAR 2
• Het ‘normgetal totaal’ wordt als volgt bepaald:
− Totaal van de afgeronde cijfers voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, Frans of Duits,
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, beeldende vorming, muziek (totaal 9 vakken).
− LO telt niet mee in de cijfernorm
− id+ wordt beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed
• Het ‘normgetal NEW’ wordt gebaseerd op het totaal van de afgeronde cijfers voor de vakken
Nederlands, Engels en wiskunde.
Toelichting doubleren:
• In principe is het niet mogelijk om de brugklas te doubleren.

Brugklas vmbo-t
brugklas vmbo-t naar vmbo-t 2
Om bevorderd te worden naar klas 2 vmbo-t, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes (inclusief een eventuele onvoldoende bij id+)
• normgetal totaal: 53 punten*
• het afgeronde cijfer voor Nederlands is minimaal een 5

Brugklas vmbo-t/havo
brugklas vmbo-t/havo naar vmbo-t/havo 2
Om bevorderd te worden naar klas 2 vmbo-t/havo, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes (inclusief een eventuele onvoldoende bij id+)
• normgetal totaal: 53 punten*
• het afgeronde cijfer voor Nederlands is minimaal een 5
brugklas vmbo-t/havo naar havo 2
Om bevorderd te worden naar havo 2, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 2 onvoldoendes (inclusief een eventuele onvoldoende bij id+)
• normgetal totaal: 63 punten*
• normgetal NEW: 20 punten, zonder onvoldoendes

Brugklas havo/vwo
brugklas havo/vwo naar havo 2
Om bevorderd te worden naar klas 2 havo moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes (inclusief een eventuele onvoldoende bij id+)
• normgetal totaal: 53 punten*
• normgetal NEW: 17 punten, met maximaal één 5.

brugklas havo/vwo naar atheneum 2
Om bevorderd te worden naar atheneum 2, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 2 onvoldoendes (inclusief een eventuele onvoldoende bij id+)
• normgetal totaal: 63 punten*
• normgetal NEW: 20 punten, zonder onvoldoendes.
brugklas havo/vwo naar gymnasium 2
Om bevorderd te worden naar gymnasium 2, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 2 onvoldoendes (inclusief een eventuele onvoldoende bij id+)
• normgetal totaal: 68 punten*
• normgetal NEW: 20 punten, zonder onvoldoendes.
Toelichting:
* van in totaal 9 vakken

VAN LEERJAAR 2 NAAR LEERJAAR 3
Aanvullende opmerkingen bij de berekening van het ‘normgetal totaal’:
• Totaal van de afgeronde cijfers voor de vakken die in de klas volgens de lessentabel worden
aangeboden (vmbo-t 2: 12 vakken, vmbo-t/h 2: 13 vakken, havo 2: 12 vakken, havo/atheneum 2: 12
vakken; atheneum 2: 12 vakken; gymnasium 2: 14 vakken)
• Het keuzevak O&O, CS of BS telt mee in de cijfernorm
vmbo-t 2 naar vmbo-t 3
Om van vmbo-t 2 bevorderd te worden naar vmbo-t 3, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes
• normgetal totaal: minimaal 71 punten (12 vakken)
• het afgeronde cijfer voor Nederlands is minimaal een 5

vmbo-t/havo 2 naar havo 3
Om van vmbo-t/havo 2 bevorderd te worden naar havo 3 , moet aan de volgende drie
voorwaarden worden voldaan:
• de leerling heeft maximaal 1 onvoldoende
• normgetal totaal: minimaal 91 punten (13 vakken)
• normgetal Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal 17 punten, met maximaal één 5 als
onvoldoende.
havo 2 naar havo 3
Om van havo 2 bevorderd te worden naar havo 3, moet aan de volgende drie voorwaarden worden
voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes
• normgetal totaal: minimaal 71 punten (12 vakken)
• normgetal Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal 17 punten, met maximaal één 5 als
onvoldoende.
havo/atheneum 2 naar havo 3
Om van havo/atheneum 2 bevorderd te worden naar havo 3, moet aan de volgende drie
voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes
• normgetal totaal: minimaal 71 punten (12 vakken)
• normgetal Nederlands, Engels en Wiskunde minimaal 17 punten, met maximaal één 5 als
onvoldoende.
havo/atheneum 2 naar atheneum 3
Om van havo/atheneum 2 bevorderd te worden naar atheneum 3, moet aan de volgende drie
voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes
• normgetal totaal: minimaal 84 punten (12 vakken)
• normgetal Nederlands, Engels en Wiskunde: minimaal 20 punten, zonder onvoldoendes.

atheneum 2 naar atheneum 3
Om van atheneum 2 bevorderd te worden naar atheneum 3, moet aan de volgende drie
voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes
• normgetal totaal: minimaal 71 punten (12 vakken)
• normgetal Nederlands,Engels en Wiskunde: minimaal 17 punten, met maximaal één 5 als
onvoldoende.
gymnasium 2 naar gymnasium 3
Om van gymnasium 2 bevorderd te worden naar gymnasium 3, moet aan de volgende drie
voorwaarden worden voldaan:
• maximaal 3 onvoldoendes
• normgetal totaal: minimaal 83 punten (14 vakken)
• normgetal Nederlands, Engels en Wiskunde: minimaal 17 punten, met maximaal één 5 als
onvoldoende.

VAN LEERJAAR 3 NAAR LEERJAAR 4
Voor het vak LO geldt geen exameneis in de vorm van een cijfer. Om die reden telt LO ook niet mee
in de cijfernorm in klas 3. Voor het vak moet wel minimaal een voldoende zijn behaald.
Om van vmbo-t 3 bevorderd te worden naar vmbo-t 4, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
• voor het vak Nederlands wordt minimaal een 5 behaald.
• in alle vakken die in het gekozen pakket in klas 3 gevolgd worden:
− wordt maximaal één vijf als onvoldoende behaald of
− worden maximaal twee vijven, één 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger behaald of
− wordt maximaal één 4, één 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger behaald
• in alle vakken gevolgd in klas 3 is het gemiddelde van de afgeronde cijfers minimaal een 5,5.

Om van havo 3 bevorderd te worden naar havo 4, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
• in de kernvakken die in het gekozen pakket gevolgd worden, wordt maximaal één 5 als
onvoldoende behaald. (Nederlands, Engels, Wiskunde)
• in alle vakken die in het gekozen pakket* in klas 3 gevolgd worden:
− wordt maximaal één vijf als onvoldoende behaald of
− worden maximaal twee vijven als onvoldoende behaald en is het gemiddelde van de afgeronde
cijfers een 6,0.
• in alle vakken gevolgd in klas 3:
− is het gemiddelde van de afgeronde cijfers minimaal een 6,0 en
− worden maximaal drie onvoldoendes behaald en
* toelichting bij het gekozen pakket:
− inclusief de kernvakken.
− Als bedrijfseconomie en economie in klas 4 gekozen worden, telt economie twee maal mee.
− Als wiskunde B en wiskunde D in klas 4 gekozen worden, telt wiskunde twee maal mee.
− Als O&O in klas 4 gekozen wordt, telt id+ mee
− als kunst muziek in klas 4 gekozen wordt, telt muziek mee
− als kunst beeldende vorming in klas 4 gekozen wordt, telt beeldende vorming mee.
Om van vwo 3 bevorderd te worden naar vwo 4, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:
• in de kernvakken wordt maximaal één 5 als onvoldoende behaald. (Nederlands, Engels, Wiskunde)
• in alle vakken die in het gekozen pakket* in klas 3 gevolgd worden:
− wordt maximaal één vijf als onvoldoende behaald of
− worden maximaal twee vijven als onvoldoende behaald en is het gemiddelde van de afgeronde
cijfers een 6,0.
• in alle vakken gevolgd in klas 3:
− is het gemiddelde van de afgeronde cijfers minimaal een 6,0 en
− worden maximaal drie onvoldoendes behaald en

* toelichtingen bij het gekozen pakket:
− inclusief de kernvakken.
− Als bedrijfseconomie en economie in klas 4 gekozen worden, telt economie twee maal mee.
− Als wiskunde B en wiskunde D in klas 4 gekozen worden, telt wiskunde twee maal mee.
− Als O&O in klas 4 gekozen wordt, telt id+ mee,
− Als kunst muziek in klas 4 gekozen wordt, telt muziek mee
− Als kunst beeldende vorming in klas 4 gekozen wordt, telt beeldende vorming mee.

Bevorderingsnormen bovenbouw havo / vwo
Een leerling in de bovenbouw havo / vwo wordt bevorderd naar het volgende leerjaar indien onderstaande
normen zijn behaald.
Eindcijfers

Voorwaarden

• maximaal één vijf

N.v.t.

• één vier
of
• twee vijven
of
• één vijf en één vier

Alleen indien het gemiddelde van de afgeronde
eindcijfers 6,0 of hoger is.

Aanvullende voorwaarden:
• Meer of lagere onvoldoendes dan bovenstaand beschreven, betekent geen bevordering.
• Een leerling mag voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hooguit één vijf hebben, de
andere vakken minimaal een 6 of hoger.
• Handelingsdelen dienen minimaal voldoende afgesloten te zijn.
• Het combinatiecijfer telt mee als één cijfer, zowel voor de overgang als voor het eindexamen. De
verschillende onderdelen van het combinatiecijfer tellen dus niet apart mee.
• Onderdelen van het combinatiecijfer moeten minimaal beoordeeld zijn met een 3,5.
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