BEVORDERING ONDERBOUW 2021-2022
De belangrijkste criteria voor bevordering, de schoolexamens en het Centraal Examen staan vermeld
in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat met alle leerlingen van de bovenbouw wordt
besproken. Het PTA is in te zien op de site van NSG Groenewoud. Aan het eind van het cursusjaar
beslist het docententeam, dan wel het mentorenteam of een leerling al dan niet bevorderd wordt. De
uitspraak van de rapportvergadering is bindend.
Aandachtspunten bij bespreking zijn:
- De resultaten op het eindrapport.
- De perspectieven bij doubleren, bevorderen, op- of afstromen.
- Persoonlijke gegevens en omstandigheden.
Bij besluitvorming over bevordering wordt naast cijfergegevens ook gekeken naar persoonlijke
gegevens en omstandigheden. Met name in de bespreekmarge zijn deze gegevens vaak van
doorslaggevende betekenis. Het gaat hierbij om studiegedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen,
motivatie, problemen van sociaal emotionele aard, leerproblemen en dergelijke. In de hogere leerjaren
kan naast een normale bevordering ook sprake zijn van een ‘gerichte’ bevordering. Dit houdt in dat de
leerling bevorderd wordt naar een leerjaar van een andere afdeling. Ook is er sprake van een gerichte
bevordering als deze gepaard gaat met beperkende voorwaarden ten aanzien van de
profielvakkenkeuze. Wanneer een leerling twee jaar in hetzelfde leerjaar gezeten heeft en daarna in
het volgende leerjaar (niet zijnde het examenjaar) weer blijft zitten, besluit de rapportvergadering de
leerling niet langer tot de school of afdeling toe te laten. Er wordt dan gezocht naar een passende
vervolgopleiding bij een andere onderwijsinstelling. Leerlingen, bevorderd met één of meer taken,
dienen deze taken vóór aanvang van het nieuwe schooljaar naar behoren verricht te hebben.
Vanwege de invoer van het vak Spaans in de onderbouw vanaf schooljaar 2021-2022 is er sprake van
een verschil in vakkenpakket tussen leerlingen die in schooljaar 2021-2022 gestart zijn en leerlingen
die in schooljaar 2020-2021 zijn gestart.
Bevordering in het eerste en tweede brugjaar vmbo-t/havo
Voor zowel het eerste leerjaar als het tweede leerjaar zijn er twee groepen vakken:
Vakkenpakket voor leerlingen gestart in schooljaar 2021-2022
Groep 1: Ned, Spa, bio, Eng, gsn, akn, wis, tna, bvm, muz. In het tweede jaar komen daar Duits en
Frans bij. Bio en Spaans vervallen in het tweede jaar.
Groep 2: niet-examenvakken: theater & film, lop
Vakkenpakket voor leerlingen gestart in schooljaar 2020-2021
Groep 1: Ned, Fra, bio, Eng, gsn, akn, wis, tna, bvm, muz. In het tweede jaar komen daar Duits en
Frans bij. Bio vervalt in het tweede jaar.
Groep 2: niet-examenvakken: theater & film, lop
Eerste leerjaar
Bevordering van B1t/h naar B2t/h
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar B2t/h, indien hij aan de volgende twee criteria voldoet:
A De leerling heeft maximaal twee onvoldoendes (< 5,5) in groep 1.
B De leerling heeft drie onvoldoendes (< 5,5) en een gemiddelde van 6,0 of hoger in groep 1.
Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.

Gerichte bevordering naar vmbo-k/g
Indien een leerling niet kan worden bevorderd naar B2t/h, wordt hij besproken voor een gerichte
bevordering naar een ander(e) vorm/niveau van onderwijs. Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een
uitgestelde bevordering. Doubleren is in principe niet mogelijk. De eindrapportvergadering beslist of
een leerling wordt bevorderd of niet.
Tweede leerjaar
Bevordering B2t/h naar havo-3
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar havo-3, indien hij aan de volgende drie criteria voldoet:
A
De leerling heeft een gemiddelde van minimaal 7,0 in groep 1.
B
De leerling heeft maximaal één onvoldoende (< 5,5) in groep 1.
C

De leerling heeft minimaal 19,0 punten voor de vakken Ned-Eng-wis én hierbij mag maximaal
één vak onvoldoende zijn, waarvan het cijfer niet lager is dan 5,0.
Als ondergrens van bespreking voor bevordering naar havo-3 geldt voor criterium A een gemiddelde
van 6,8. De eindrapportvergadering beslist, of een leerling wordt bevorderd naar havo-3 of niet. Bij
een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.
Bevordering B2t/h naar vmbo-t-3
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar vmbo-t-3, indien hij aan de volgende twee criteria
voldoet:
A De leerling heeft maximaal twee onvoldoendes (< 5,5) in groep 1 of de leerling heeft drie
onvoldoendes ( < 5,5) en een gemiddelde van 6,0 in groep 1.
B De leerling heeft minimaal een 5,0 voor het vak Nederlands.
Als ondergrens van bespreking voor bevordering naar vmbo-t-3 geldt voor criterium A een gemiddelde
van 5,8. De eindrapportvergadering beslist, of een leerling wordt bevorderd naar vmbo-t-3 of niet. Bij
een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.
Gericht bevorderen naar vmbo-k/g
Indien een leerling niet kan worden bevorderd naar vmbot-3, wordt hij gericht bevorderd naar een
ander(e) vorm/niveau van onderwijs. Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde
bevordering. Doubleren is in principe niet mogelijk.
Bevordering in het eerste en tweede brugjaar havo/vwo
Voor zowel het eerste leerjaar als het tweede leerjaar havo/vwo zijn er twee groepen vakken:
Vakkenpakket voor leerlingen gestart in schooljaar 2021-2022
Groep 1: Ned, Spa, bio, Eng, gsn, akn, wis, tna, bvm, muz. In het tweede jaar komen daar Duits en
Frans bij. Bio en Spaans vervallen in het tweede jaar.
Groep 2: niet-examenvakken: theater & film, lop
Vakkenpakket voor leerlingen gestart in schooljaar 2020-2021
Groep 1: Ned, Fra, bio, Eng, gsn, akn, wis, tna, bvm, muz. In het tweede jaar komen daar Duits en
Frans bij. Bio vervalt in het tweede jaar.
Groep 2: niet-examenvakken: theater & film, lop
Eerste leerjaar
Bevordering van B1h/v naar B2h/v
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar B2h/v, indien hij aan de volgende twee criteria voldoet:
A De leerling heeft maximaal twee onvoldoendes (< 5,5) in groep 1.
B De leerling heeft drie onvoldoendes (< 5,5) en een gemiddelde van 6,0 of hoger in groep 1. Bij
een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.
Gericht bevorderen naar B2t/h
Indien een leerling niet kan worden bevorderd naar B2h/v, wordt hij besproken voor een gerichte
bevordering naar B2t/h. Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering. Doubleren
is in principe niet mogelijk. De eindrapportvergadering beslist of een leerling wordt bevorderd of niet.

Tweede leerjaar
Bevordering van B2h/v naar vwo-3
Een leerling wordt bevorderd naar vwo-3, indien hij aan de volgende drie criteria voldoet:
A . De leerling heeft een gemiddelde van minimaal 7,0 in groep 1.
B . De leerling heeft maximaal één onvoldoende (< 5,5) in groep 1.
C. De leerling heeft minimaal 19,0 punten voor de vakken Ned-Eng-wis én hierbij mag
maximaal één vak onvoldoende zijn, waarvan het cijfer niet lager is dan 5,0.
Als ondergrens van bespreking voor bevordering naar vwo-3 geldt voor criterium A een gemiddelde
van 6,8. De eindrapportvergadering beslist of een leerling wordt bevorderd naar vwo-3 of niet. Bij een
onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.
Bevordering van B2h/v naar havo-3
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar havo-3, indien hij aan de volgende twee criteria
voldoet:
A De leerling heeft maximaal twee onvoldoendes (< 5,5) in groep 1 of de leerling heeft drie
onvoldoendes (< 5,5) en een gemiddelde van minimaal 6,0 in groep 1.
B De leerling heeft minimaal 17,0 punten voor de vakken Ned-Eng-wis én hierbij mag maximaal
één vak onvoldoende zijn, waarvan het cijfer niet lager is dan 5,0.
Als ondergrens van bespreking voor bevordering naar havo-3 geldt voor criterium B een gemiddelde
van 5,8. De eindrapportvergadering beslist, of een leerling wordt bevorderd naar havo-3 of niet. Bij
een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering. De eindrapportvergadering beslist of
een leerling wordt bevorderd of niet.
Gericht bevorderen naar vmbo-t-3
Indien een leerling niet kan worden bevorderd naar havo-3, wordt hij gericht bevorderd naar vmbo-t-3.
Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering. Doubleren is in principe niet
mogelijk.
Bevordering in het eerste en tweede brugjaar gymnasium
Voor zowel het eerste leerjaar als het tweede leerjaar gymnasium zijn er twee groepen vakken:
Vakkenpakket voor leerlingen gestart in schooljaar 2021-2022
Groep 1: Ned, Spa, Gltc, bio, Eng, gsn, akn, wis, tna, bvm, muz. In het tweede jaar komen daar Duits
en Frans bij. Bio en Spaans vervallen in het tweede jaar.
Groep 2: niet-examenvakken: theater & film, lop
Vakkenpakket voor leerlingen gestart in schooljaar 2020-2021
Groep 1: Ned, Fra, Gltc, bio, Eng, gsn, akn, wis, tna, bvm, muz. In het tweede jaar komen daar Duits
en Frans bij. Bio vervalt in het tweede jaar.
Groep 2: niet-examenvakken: theater & film, lop
Eerste leerjaar
Bevordering B1gymnasium naar B2gymnasium
Een leerling wordt automatisch bevorderd naar B2gymnasium, indien hij aan de volgende twee criteria
voldoet:
A De leerling heeft maximaal twee onvoldoendes (< 5,5) in groep 1.
B De leerling heeft drie onvoldoendes (< 5,5) en een gemiddelde van 6,0 of hoger in groep 1. Bij
een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.
Gericht bevorderen naar B2h/v
Indien een leerling niet kan worden bevorderd naar B2gymnasium, wordt hij besproken voor een
gerichte bevordering naar B2h/v. Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.
Doubleren is in principe niet mogelijk. De eindrapportvergadering beslist of een leerling wordt
bevorderd of niet.

Tweede leerjaar
Bevordering van B2gymnasium naar gymnasium-3
Een leerling wordt bevorderd naar gymnasium-3, indien hij aan de volgende twee criteria voldoet:
A De leerling heeft maximaal twee onvoldoendes (< 5,5) in groep 1 of de leerling heeft drie
onvoldoendes (< 5,5) en een gemiddelde van minimaal 6,0 in groep 1.
B De leerling heeft minimaal 17,0 punten voorde vakken Ned-Eng-wis én hierbij mag maximaal
één vak onvoldoende zijn, waarvan het cijfer niet lager is dan 5,0.
Als ondergrens van bespreking voor bevordering gymnasium-3 geldt voor criterium B een gemiddelde
van 5,8. De eindrapportvergadering beslist of een leerling wordt bevorderd naar gymnasium-3 of niet.
Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering.
Gericht bevorderen naar havo-3 of atheneum-3
Indien een leerling niet kan worden bevorderd naar gymnasium-3, wordt hij gericht bevorderd naar
havo-3 of atheneum-3. Bij een onvoldoende in groep 2 volgt een uitgestelde bevordering. Doubleren is
in principe niet mogelijk. De eindrapportvergadering beslist of een leerling wordt bevorderd of niet.
Derde leerjaar
Bevordering havo-3 en vwo-3
In verband met de aansluiting op de profielen in de Tweede Fase vindt bevordering in havo-3 en vwo3
stapsgewijs plaats.
Stap 1: bevordering
Een leerling wordt bevorderd wanneer de cijferlijst m.u.v. lop op het eindrapport voldoet aan de
volgende drie criteria:
A Het gemiddelde van de vakken is minimaal 6,0.
B De cijferlijst mag maximaal drie onvoldoende eindcijfers (<5,5) bevatten, waarvan maximaal
één cijfer < 4,5 en géén cijfer < 3,5.
C In het cluster van vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één onvoldoende,
niet lager dan 5, als afgerond jaarcijfer voorkomen.
Voldoet de leerling slechts aan 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:
A Het gemiddelde van de profiel(keuze)vakken is 6,0*.
B Bij de profiel(keuze)vakken is maximaal één cijfer < 5,5.
*Let op: Bij de keuze voor het vak NLT in havo-4/ vwo-4 zal het cijfer natuurkunde in havo-3/vwo-3
worden meegewogen bij het bepalen van dit gemiddelde.
NB: De keuze voor een tweede vak in het vrije deel (het zogenaamde extra vak) in havo-4/vwo-4
wordt alleen toegestaan indien het gemiddelde van alle vakken (m.u.v. lop) ≥ 6,8 is.
.
Overige jaarlagen
De criteria voor bevordering van de leerjaren vmbo t-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 zijn terug te vinden in
het algemene deel van het PTA (programma van toetsing en afsluiting) van de betreffende jaarlaag,
terug te vinden op de website van de NSG Groenewoud:

