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Doorstroomrichtlijnen 2019-2020 
 

Doorstroom van klas 1 naar klas 2     

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vakken: 
      Categorie I        NE, EN, FA, WI, AK, GS, BI, science,  (8 vakken) 
      Categorie II       BeVo, MU, LO (3 vakken) 
      Kernvakken      NE, EN, WI 

 
Een onvoldoende is een cijfer lager dan een 6. (Het betreft hier het eindrapport) 
 
Een tekortpunt ontstaat door een onvoldoende: 

 het cijfer 5 is één tekortpunt. 
 het cijfer 4 zijn twee tekortpunten. 

Een leerling stroomt door naar mavo 2 als bij de vakken in categorie I: 

 niet meer dan 3 tekortpunten zijn in maximaal 2 vakken. 
 er geen cijfer lager dan een 4 is. 

En voor categorie II geldt: 

 maximaal één 5. 

Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande eisen, worden in bespreking gebracht. 

Bij een mogelijke overstap naar havo 2, houden wij onderstaande richtlijnen aan: 

o De leerling moet voor alle categorie 1-vakken bij elkaar gemiddeld een 7 op havoniveau 
behalen, met dien verstande dat voor de kernvakken (NE, EN, WI) minimaal een 7,0 
gehaald is en er geen cijfer lager dan een 6,0 op de lijst staat.  

o de eindresultaten van de cijfers op havoniveau zonder herkansingen tot stand zijn 
gekomen, met uitzondering van de 1e periode. 

Tijdens de (eind)rapportvergadering  wordt er niet alleen gekeken naar de resultaten. Ook de 
capaciteiten/aanleg en motivatie van de leerling worden besproken 

De docentenvergadering kan in bijzondere gevallen afwijken (ten gunste van de leerling) van deze 

richtlijnen. 
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Doorstroom van klas 2 naar klas 3    

Uitgangspunt bij de overgang van klas 2 naar klas 3 zijn de cijfers die behaald zijn voor alle vakken. 

  

Een leerling wordt bevorderd naar mavo 3 als: 

 Hij niet meer dan 4 onvoldoenden heeft 

 Hij niet meer dan 6 tekortpunten heeft 

 In het gekozen vakkenpakket (de vakken voor klas 3) mogen niet meer dan 2 onvoldoenden of 3 

tekorten zitten* 

Als een 3 op de lijst voorkomt, wordt de leerling in bespreking gebracht.  

De vergadering kan extra lessen (in leerjaar 3), een taak of herexamen opleggen. Als een extra 

programma wordt opgelegd, zal dat voor een maximum periode van een half jaar zijn. De 

docentenvergadering kan in bijzondere gevallen afwijken (ten gunste van de leerling) van deze 

richtlijnen. 

 * Als de vakken CKV2 en NASK1 in het vakkenpakket worden gekozen, dan geldt, voor de bepaling 

voor het aantal onvoldoendes en tekorten in het vakkenpakket, dat het cijfer voor BeVo wordt 

meegewogen in de doorstroomrichtlijnen als de leerling CKV2 kiest en dat het cijfer voor Science wordt 

meegewogen in de doorstroomrichtlijnen als de leerling NASK1 kiest. 

 

Richtlijnen mogelijke doorstroom mavo 2 naar havo 3  

Bij een mogelijke overstap naar havo 3, houden wij onderstaande richtlijnen aan:  

De leerling moet voor alle vakken minimaal een 6 op havoniveau behalen, met dien verstande 
dat er voor de kernvakken NE en EN minimaal een 7,0 gehaald is en voor WI minimaal een 6,5. 
Alleen de 1e periode mogen leerlingen op havoniveau deelnemen aan de herkansingen.  

Tijdens de (eind)rapportvergadering wordt er niet alleen gekeken naar de resultaten. Ook de 
capaciteiten/aanleg en motivatie van de leerling wordt besproken.  

De docentenvergadering kan in bijzondere gevallen afwijken (ten gunste van de leerling) van 
deze richtlijnen.      

  



 
3 

 

Doorstroom van klas 3 naar klas 4 

Uitgangspunt bij de overgang van klas 3 naar klas 4 zijn de cijfers die behaald zijn voor alle vakken. Voor 

alle vakken geldt dat de leerling moet hebben voldaan aan de eisen van het examenprogramma (PTA).  

Voor deze vakken gelden de volgende regels: 

1.  Een kandidaat is bevorderd, indien hij: 

 voor ten hoogste twee vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 

of hoger, of 

 voor ten hoogste één vak het cijfer 4 heeft behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of 

 voor ten hoogste drie vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of 

hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, of 

 voor één van de vakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor één vak het cijfer 4 en voor de 

overige vakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 

Bovendien geldt - naast één van de bovenstaande situaties - dat voor het vak CKV1 alle opdrachten 

gedaan moeten zijn en dat het gemiddelde eindresultaat minimaal voldoende is. 

Aanvullende eisen voor het vakkenpakket: 

 Een leerling mag met maximaal 2 tekortpunten in het vakkenpakket doorstromen naar klas 4. 

 In het niet-profielverplichte deel van het vakkenpakket mag geen cijfer lager dan 4 voorkomen. 

*N.B.: De vakken CKV1, LO en maatschappijleer nemen een aparte plaats in binnen het 

examenprogramma (zie punt 2 hieronder). Derhalve doen deze vakken niet mee in de bovenstaande 

bevorderingsrichtlijnen en kunnen de cijfers van deze vakken niet dienen als compensatie. 

2.  In aanvulling op het eerste lid geldt tevens: 

 Voor het vak maatschappijleer moet een 6 of hoger zijn behaald; is het (afgeronde) cijfer lager 

dan een 6, dan geldt de verplichting tot herexamen. 

 De handelingsopdrachten en de maatschappelijke stage moeten naar behoren zijn uitgevoerd. 

 Voor CKV1 moet een voldoende of goed als eindbeoordeling behaald zijn. 

 Voor het vak LO geldt dat het gemiddelde eindresultaat voldoende moet zijn met een 

maximum van twee onvoldoendes voor onderdelen. 

3.  Recht op herexamen: 

Een kandidaat heeft recht op een herexamen, indien hij: 

 Middels één herkansbare toets alsnog in aanmerking komt om regulier bevorderd te worden. 
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Conform de regels van het eindexamen moet van te voren bekend zijn welk cijfer een leerling minimaal 

moet behalen voor een toets. 

4.  Bespreking: 

Alle leerlingen kunnen door de vergadering in bespreking worden gebracht. 

 

Geldigheidsduur PTA toetsen 

Een leerling die in leerjaar 4 definitief is afgewezen en het vierde leerjaar opnieuw gaat volgen, begint 

in principe met de cijfers die hij in leerjaar 3 heeft gescoord. Hij heeft wel recht op één herkansing voor 

een examenvak. In die gevallen waarin de omrekening niet (helemaal) mogelijk is beslist de directie 

over het cijfer waarmee de leerling in leerjaar 4 start. 


