
 
 
BEVORDERINGSNORMEN METAMEER 
                       
 
Algemeen:  

 In principe wordt iedere leerling bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde 

afdeling, dan wel toegelaten tot het volgende leerjaar van een andere afdeling 

 Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar volgen en niet twee opeenvolgende 

jaren doubleren. Ontheffing van deze regel is alleen in bijzondere gevallen mogelijk. 

 Alle behaalde cijfers tellen het hele schooljaar mee.  

 Het cijfer 5 telt voor één tekort, het cijfer 4 telt voor twee tekorten en het cijfer 3 telt 

voor 3 tekorten. 

 Het eindrapport wordt voor leerjaar 1, 2 en 3 (t)havo /(t)vwo afgerond op hele cijfers.   

 Voor leerjaar 3 vmbo, leerjaar 4 havo en 4 en 5 vwo gaan de niet afgeronde cijfers 

mee naar het volgende leerjaar, dit volgens het geldende PTA. 

 In gevallen waarin de overgangsregeling niet voorziet beslist de 

docentenvergadering.  

 
Algemene werkwijze bij advisering en bespreking  
  
Doel is vast te stellen welk schooltype het beste past bij een leerling met het oog op het met 
succes behalen van een diploma. In de brugklas geven we een advies en nemen we nog 
geen toelaatbaarheidsbeslissing.  
Vanaf de tweede klas nemen we een toelaatbaarheidsbeslissing  
              
Zowel het advies in de brugklas als de toelaatbaarheidsbeslissing vanaf de tweede klas van 
de docentenvergadering zijn gebaseerd op:  

 Het Leerling Volg Systeem (LVS) , gekeken wordt naar zowel inzet, inzicht als het 
welbevinden van de leerling.  

 De behaalde cijfers.   

 Het gegeven advies van de docenten  

 Conclusies/bevindingen uit de gesprekken met de leerling en de ouders.  

 Het advies van de basisschool.  

 De uitslagen van testen en onderzoeken.    

 Bijzondere omstandigheden.  
  
 
Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen een eindrapport waarop staat of de 
leerling bevorderd is of niet. De docentenvergadering bepaalt of een leerling bevorderd is of 
niet. 
  
 

  



Bevorderingsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

 
vm1 → kt2 

mh1 → mh2 
 

 maximaal 2 tekorten op het niveau van bevordering 

 maximaal 1 tekort voor het vak Nederlands op het niveau van 
bevordering 

 tenminste een voldoende voor lo, te, ha en mu. 

 
 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

hv1 →hv2 
thv1 → thv2 
tv1 → tv2 

 maximaal 2 tekorten op het niveau van bevordering 

 maximaal 1 tekort voor het vak Nederlands, Engels en 
Wiskunde op het niveau van bevordering 

 tto: English moet minimaal een 6,0 zijn op het niveau van 
bevordering 

 tenminste een voldoende voor lo (pe), te/ ha (car-a) en mu 

(car-m). 

 

Bespreken: in alle overige gevallen 



 

Bevorderingsnormen van leerjaar 2 naar leerjaar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

bk2→ b3 
bk2/kt2→k3 
kt2→tg3/m3 

ht2/mh2→tg3/m3 
 

 maximaal 2 tekorten op het niveau van bevordering 

 bij 2 tekorten moet er minimaal voor 1 vak een 7 behaald zijn 
op het niveau van bevordering 

 maximaal 1 tekort voor het vak Nederlands op het niveau van 
bevordering 

 tenminste een voldoende voor lo, te, ha, lb en mu. 

 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

 
ht2/mh2→h3 

hv2→h3 
hv2→v3 

thv2→th3 
thv2→tv3 
tv2→tv3 

 

 maximaal 2 tekorten op het niveau van bevordering 

 maximaal 1 tekort voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde op het niveau van bevordering 

 bij 2 tekorten moet er minimaal voor 1 vak een 7 behaald zijn 
op het niveau van bevordering 

 tto: English moet minimaal een 6,0 zijn op het niveau van 
bevordering 

 tenminste een voldoende voor lo (pe), te/hv (car-a), lb en mu 

(car-m) 

 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 



Bevorderingsnormen van leerjaar 3 naar leerjaar 4 

 

 

  

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

 
 

vm3 → vm4 

 voldaan aan alle eisen van het pta leerjaar 3 

 tenminste een voldoende voor lo, lob, stage en kv1. 

 minimaal een 5 voor het vak maatschappijleer  

 minimaal een 5 voor het vak Nederlands  

 bij één tekort moeten de overige cijfers 6 of hoger zijn. 

 bij twee tekorten (1 x 4 of 2 x 5) moeten de overige cijfers 

minstens 6 zijn en moet er één 7 zijn. 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

 
 

h3 → h4 
th3 → th4 
v3 → v4 

tv3 → tv4 

 maximaal 2 x 5 en het gemiddelde cijfer is 6,0 of hoger.  

 voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal 
één 5 toegestaan.  

 maximaal 1 tekort in het gemeenschappelijke en het 

profieldeel  

 tto: English moet minimaal een 6,0 

 tenminste een voldoende voor lo (pe), bv (car-a), en mu (car-

m) 

 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 



Bevorderingsnormen van leerjaar 4 naar leerjaar 5 

 

 

 

  

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

 
 

h4 → h5 
th4 → th5 
v4 → v5 

tv4 → tv5  

 je voldaan hebt aan alle eisen van het pta leerjaar 4 

 voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal 

één 5 toegestaan 

 bij één tekort moeten de overige cijfers 6 of hoger zijn. 

 bij twee tekorten (1 x 4 of 2 x 5) moeten de overige cijfers 

minstens 6 zijn en moeten  er twee compensatiepunten zijn.  

 bij drie tekorten (1 x 4 en 1 x 5) moeten de overige cijfers 6 of 

hoger zijn en moeten er drie compensatiepunten zijn.   

 het overgangscijfer voor lichamelijke opvoeding moet 

voldoende zijn om bevorderd te kunnen worden, het cijfer telt 

echter niet mee als compensatiecijfer.  

 tto: English moet minimaal een 6,0 zijn  

Volgt een leerling meer dan één examenvak in de vrije ruimte dan kan de leerling 
ervoor kiezen slechts één van deze examenvakken te laten meetellen bij het 
toepassen van de overgangsnormen 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 



Bevorderingsnormen van leerjaar 5 naar leerjaar 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stevensbeek 

Overgang Bevorderingsnormen 

 
 

v5 → v6 
tv5 → tv6  

 je voldaan hebt aan alle eisen van het pta leerjaar 5 

 voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is maximaal 

één 5 toegestaan 

 bij één tekort moeten de overige cijfers 6 of hoger zijn. 

 bij twee tekorten (1 x 4 of 2 x 5) moeten de overige cijfers 

minstens 6 zijn en moeten  er twee compensatiepunten zijn.  

 bij drie tekorten (1 x 4 en 1 x 5) moeten de overige cijfers 6 of 

hoger zijn en moeten er drie compensatiepunten zijn.   

 het overgangscijfer voor lichamelijke opvoeding moet 

voldoende zijn om bevorderd te kunnen worden, het cijfer telt 

echter niet mee als compensatiecijfer.  

 tto: English moet minimaal een 6,0 zijn  

Volgt een leerling meer dan één examenvak in de vrije ruimte dan kan de leerling 
ervoor kiezen slechts één van deze examenvakken te laten meetellen bij het 
toepassen van de overgangsnormen 

Bespreken:  in alle overige gevallen  
 



Afkortingen: 

b basis 

k kader 

t theoretische leerweg 

m mavo 

g gemengde leerweg 

h havo 

v vwo 

vm vmbo (basis, kader, gemend en theoretische leerweg) 

th tweetalig havo 

tv tweetalig vwo 

tto  tweetalig onderwijs 

LVS leerlingvolgsysteem 

lo lichamelijke opvoeding 

lob loopbaan oriëntatie 

kv1 kunstvakken 1 

pta  programma van toetsing en afsluiting 

lb levensbeschouwing 

ha  handvaardigheid 

te tekenen 

mu muziek 


