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Bevordering: 

Aan de hand van de jaarresultaten wordt beoordeeld of een leerling bevorderd kan worden naar een 

hoger leerjaar. Deze bevordering geschiedt op grond van de door de school vastgestelde 

bevorderingsnorm. De bevorderingsbeslissing heeft betrekking op het volgende leerjaar (klas) maar 

kan ook het niveau van onderwijs (onderwijssoort) betreffen. Daarbij wordt bovendien rekening 

gehouden met de cijfers voor de gekozen vakken. Een mogelijk afwijzende beslissing over de 

bevordering en/of het niveau wordt normaliter in voorafgaand contact met de leerling en diens 

ouders besproken. De beslissing over het al of niet bevorderen van een leerling en over eventuele 

voorwaarden daarbij, berust bij de leiding van de vestiging. Hierbij wordt het oordeel van de 

docenten die bij de beoordeling betrokken waren als uitgangspunt genomen. Over de beslissing ten 

aanzien van de bevordering worden de ouders in de gelegenheid gesteld een gesprek met de 

afdelingsleider aan te gaan. Hierbij geldt de beroepsprocedure van het Penta. Doubleren van een 

leerjaar wordt zoveel mogelijk beperkt en is geen recht. Leerlingen die op grond van hun resultaten 

niet kunnen worden bevorderd naar een hoger leerjaar van hetzelfde niveau, kunnen - tenzij 

bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten- op de vestigingen gericht worden bevorderd 

naar een hoger leerjaar met een lager niveau. Wanneer het mavo niveau op een vestiging zonder 

kader- of basisberoepsgerichte leerweg niet haalbaar is, kan in overleg met een andere vestiging 

aldaar naar een hoger leerjaar in deze leerwegen worden bevorderd. Behalve in uitzonderlijke 

gevallen is doubleren naar onze mening niet verantwoord, vandaar dat volgens onze regels over 

twee opeenvolgende leerjaren niet meer dan drie schooljaren mag worden gedaan. In klas 1 tot en 

met 3 en mavo en klas 1, 2 en 3 havo-vwo wordt bij de toepassing van de bevorderingsnorm 

gerekend met tekortpunten. De tekortpunten worden bepaald door optelling van de decimalen van 

alle cijfers onder de 6.0. Bij het bepalen van het aantal absolute onvoldoendes geldt, dat een 5 voor 

één onvoldoende telt, een 4 voor twee onvoldoendes en een 3 of lager voor drie onvoldoendes. 

Leerlingen die niet voldoen aan de bevorderingsnorm komen altijd in bespreking, waarbij de 

gegevens uit o.a. het zorgvierkant kunnen worden meegewogen. 

Bevorderingsnorm 

Klas 1, 2 mavo en havo, 3 mavo: 

De leerling is bevorderd als het aantal tekort- punten maximaal 2.0 bedraagt en het gemiddelde 

rapportcijfer berekend over alle vakken minimaal 6.0 bedraagt. 

3 havo: 

De leerling is bevorderd als het aantal tekort-punten maximaal 2.0 en het gemiddelde rapportcijfer 

berekend over alle vakken minimaal 6.0 bedraagt én bovendien het afgeronde eindcijfer voor de 

vakken Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste één vijf bedraagt. 

Voorwaardelijke bevordering 

In bijzondere gevallen kan de beslissing zijn, dat een leerling wel naar een hoger leerjaar bevorderd 

kan worden, maar dat voor bepaalde vakken wel voldoende resultaat moet worden behaald. 

Voorwaardelijke bevordering is bedoeld om kansen te geven wanneer zich uitzonderlijke 

omstandigheden voordoen. De voorwaarde wordt bij de bevordering vermeld in het rapport. 

Bovendien wordt afgesproken wanneer uiteindelijk beslist zal worden of aan de voorwaarde is 

voldaan (gewoonlijk bij het eerste of tweede volledige rapport van het nieuwe leerjaar). Voldoet de 

leerling dan nog niet aan de eisen dan komt de leerling opnieuw in bespreking en kan de leerling 

teruggeplaatst worden. 


