
 

 

RICHTLIJNEN BEVORDERING 2022 - 2023 

 

Leerjaar 1 naar leerjaar 2 
Een leerling is bevorderd als… 

-er twee of minder tekortpunten op het rapport staan. 
-er drie tekortpunten én ten minste twee compensatiepunten op het rapport staan.  

 
Beslissing Onvoldoende(s) Voorwaarde 

Bevorderen Geen - 

 4 of 5 - 

 5 - 5 - 
 4 - 5 Minimaal 2 compensatiepunten 

 5 – 5 - 5 Minimaal 2 compensatiepunten 

 
Een vak levert 1 compensatiepunt op als het afgeronde rapportcijfer 7 of hoger is. 

 
Leerjaar 2 naar leerjaar 3 en leerjaar 3 naar 4 
 
Een leerling is bevorderd als… 

-er drie of minder tekortpunten op het rapport staan, er geen 4 voor klassieke talen op het 
rapport staat én geen van de cijfers een 3 is. 
-er vier tekortpunten én ten minste drie compensatiepunten én geen 4 voor klassieke talen 
op het rapport staan én geen van de cijfers een 3 is. 

                                                 
Beslissing Onvoldoende(s) Voorwaarde 

Bevorderen Geen - 

 4 of 5 geen 4 bij KT 
 5 – 5  

 4 - 5 geen 4 bij KT 

 5 – 5 - 5  

 4 – 5 - 5 Minimaal 3 compensatiepunten en geen 4 bij KT       
 5 – 5 – 5 - 5 Minimaal 3 compensatiepunten  

 
Een vak levert 1 compensatiepunt op als het afgeronde rapportcijfer 7 of hoger is. 

 

Leerjaar 4 naar leerjaar 5  
  
Een leerling is bevorderd als… 
 -alle handelingsdelen voldoende zijn afgerond. 
 -de studielast voor het vak LO voldoende is afgerond. 
 -de module Kunst voor leerlingen met een C&M-profiel voldoende is afgerond. 

-er twee of minder tekortpunten op het rapport staan, en er geen 4 voor een kernvak op het 
rapport staat. 
-er drie of minder tekortpunten in twee vakken van de verplichte studielast 

op het rapport staan (4, 5+5, 4+5) en er geen 4 voor een kernvak op het rapport staat én het 
gemiddelde over de vakken 6,0 of hoger is.                                              

 
*De verplichte studielast in leerjaar 4 bestaat uit de profielvakken, de gemeenschappelijke 
vakken  (t.w. gr of la, ne, en, wi, du of fa) en één keuzevak.  
Voor de bovenbouw zijn de kernvakken: ne, en, wi(a/b/c)  
 



 

 

N.B. Indien de leerling geen kua volgt, wordt het cijfer van kub niet bij de overgang betrokken.     
(Het rapportcijfer voor het vak kunst ontstaat door het gemiddelde te nemen van de op één decimaal 
afgeronde gemiddelden van kua en kub)  
 
 

 
Leerjaar 5 naar leerjaar 6  
 
Een leerling is bevorderd als… 
 -alle handelingsdelen voldoende zijn afgerond. 
 -de studielast voor het vak LO voldoende is afgerond. 

-er twee of minder tekortpunten op het rapport staan, en er geen 4 voor een kernvak op het 
rapport staat. 
-er drie of minder tekortpunten in twee vakken van de verplichte studielast 

op het rapport staan (4, 5+5, 4+5) en er geen 4 voor een kernvak op het rapport staat én het 
gemiddelde over de vakken 6,0 of hoger is.   
                                             

*De verplichte studielast in leerjaar 5 bestaat uit de profielvakken, de gemeenschappelijke vakken 
(t.w.  gr of la, ma, ne, en, wi), en één keuzevak.  
Voor de bovenbouw zijn de kernvakken: ne, en, wi(a/b/c)  
 

N.B. Indien de leerling geen kua volgt, wordt het cijfer van kub niet bij de overgang betrokken.     
(Het rapportcijfer voor het vak kunst ontstaat door het gemiddelde te nemen van de op één decimaal 
afgeronde gemiddelden van kua en kub)  
 
  
 


