
BEVORDERING VAN HAVO 4 NAAR HAVO 5 
 

Een leerling in havo-4 is bevorderd als hij voldoet aan de volgende 3 voorwaarden: 
 

Voorwaarde 1: voor de vakken LOP en LBS is het afgerond jaarcijfer ≥ 6 
 
  Voorwaarde 2: de afgeronde jaarcijfers voor de overige 9 vakken voldoen aan de criteria zoals 
vermeld 
  in onderstaand schema, waarbij de vakken CKV en MSL samen als één vak worden gewogen.  
  De afgeronde jaarcijfers (bestaande uit gehele getallen) van de vakken CKV en MSL worden 
  gemiddeld. Dit gemiddelde wordt afgerond op een geheel getal.  
  Let wel: geen van de beide afzonderlijke cijfers mag < 4. 
 

Onvoldoendes Compensatie 
Geen Geen 
5 Geen 
5  5 Bevorderd, mits 2 compensatiepunten 
4 Bevorderd, mits 2 compensatiepunten 
4  5 Bevorderd, mits 3 compensatiepunten 
Overig Niet te compenseren 

    
 

Voorwaarde 3: In het cluster van vakken NTL, ETL, WIA of WIB mag maximaal één onvoldoende, 
niet lager dan een 5 als afgerond jaarcijfer voorkomen. Voor CM-leerlingen zonder wiskunde geldt 
dat in het cluster NTL, ETL maximaal één 5 als afgerond jaarcijfer mag voorkomen. 

 
Rapportcijfers worden berekend op basis van een voortschrijdend gemiddelde. Het cijfer op rapport 
3 is het jaarcijfer. Voor de bevordering wordt dit afgerond op een geheel getal. 

 
Bevorderd: aan alle drie voorwaarden voldaan 
Besproken: aan één of twee voorwaarden niet 
voldaan Niet bevorderd: aan drie voorwaarden niet voldaan 

 
Compensatiepunten: 
Het cijfer 6 levert geen compensatiepunt 
op. Het cijfer 7 levert 1 compensatiepunt 
op. 
Het cijfer 8 levert 2 compensatiepunten op. 
Het cijfer 9 levert 3 compensatiepunten op. 
Het cijfer 10 levert 4 compensatiepunten 
op. 

 
Bij bespreking wordt ook gekeken naar de verdere cijfermatige en persoonlijke gegevens. In het 
algemeen zal doorslaggevend zijn hoever de leerling met de jaargemiddeldes van de slaagregels 
afzit. Uit deze bespreking vloeit de beslissing voort dat de leerling ofwel doubleert, ofwel 
bevorderd wordt, ofwel in staat gesteld wordt in de zomervakantie het tekort op te heffen. 
De beslissingen ten aanzien van de bevordering worden genomen door het afdelingsteam havo 
bestaande uit de verantwoordelijke mentoren en onder voorzitterschap van de afdelingsleider. 

 
  PROTOCOL DOUBLURE EN VRIJSTELLINGEN 
 
  Bij doublure kan een leerling vrijgesteld worden van enkele vakken. Het betreft de volgende vakken: 
   
  Levensbeschouwing (Lbs):     indien jaargemiddelde  ≥ 5.5; 

Maatschappijleer (Msl): indien SE-eindcijfer  ≥ 5.5;  
  Culturele & Kunstzinnige Vorming (Ckv): indien SE-eindcijfer  ≥  5,5.  
 
  Een leerling die doubleert kan kiezen of hij van een aangeboden vrijstelling gebruik maakt of niet. Van 



  een vrijgesteld vak blijven de behaalde resultaten in stand. Wordt er geen gebruik gemaakt van de 
  vrijstelling, dan komen alle behaalde cijfers te vervallen. De regeling voor een doubleur wordt 
schriftelijk 
  vastgelegd in een “protocol doublure”. Daarbij wordt vermeld hoe de doubleur eventuele vrijgekomen 
  studielast zal besteden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage:  bevordering van havo 3 naar havo 4 

 
 
In verband met de aansluiting op de profielen in de Tweede Fase vindt bevordering 
in havo 3 stapsgewijs plaats. 
 
Stap 1 (bevordering): een leerling wordt bevorderd wanneer de cijferlijst op het 
eindrapport voldoet aan de volgende 3 criteria: 
 
 het gemiddelde van de vakken (zonder lop) is minimaal 6,0 

 de cijferlijst telt maximaal drie onvoldoendes (< 5,5), waarvan maximaal één cijfer 
< 4,5 en géén cijfer < 3,5 

 in het cluster van vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één 
onvoldoende, niet lager dan 5, als afgerond jaarcijfer voorkomen. 

 
Voldoet de leerling aan slechts één of twee criteria, dan wordt hij besproken.  
Voldoet de leerling aan geen van de drie criteria, dan wordt hij niet bevorderd of hij 
wordt bevorderd naar een hoger leerjaar van de afdeling vmbo-T. 
 
 
Stap 2 (toelating profiel): een leerling wordt toegelaten tot het profiel van zijn 
keuze, mits hij voldoet aan de volgende criteria:  
 
 het gemiddelde van profiel(keuze)vakken is gemiddeld 6,0* 

 bij de profiel(keuze)vakken is maximaal 1 cijfer < 5,5 

 
 
 

*Let op: bij de keuze voor het vak NLT in havo 4 wordt het cijfer van het havo 3-vak 
natuurkunde meegewogen in het gemiddelde  van de profiel(keuze)vakken. 

 

NB De keuze voor een tweede vak in het vrije deel ( het zogenaamde extra vak) in 
havo 4 wordt alleen toegestaan indien het jaargemiddelde (zonder lop) ≥ 6.8 is. 

 

 

 


