
  

 

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN 
                                                   Wanneer ga ik over? 
 

Op het Castor College werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dit wil zeggen dat op elk 

moment het gemiddelde voor een vak inzichtelijk is. Deze gemiddeldes zijn terug te vinden in 

Magister en op het rapport dat leerlingen ontvangen.  

Algemeen 

a.  Leerlingen die voldoen aan de criteria die per leerjaar gelden, worden zonder meer bevorderd. 

b.   Een leerling die bevorderd is, kan een taak krijgen. Indien de taak aan het begin van het 

schooljaar niet is volbracht, werkt de leerling na schooltijd op school aan de taak totdat deze 

voldoende afgerond is. 

c.   Leerlingen die niet zijn bevorderd, kunnen het leerjaar doubleren (m.u.v. de brugklas). 

d.   Indien hiertoe aanleiding bestaat kan worden afgeweken van de bevorderingsnorm. De 

teamleider beslist hierover, in samenspraak met de mentor. De leerling wordt in dat geval in 

bespreking gebracht. Bij deze bespreking spelen naast de behaalde cijfers en de toelichting hierbij 

van de docenten onder andere de volgende gegevens een rol: 

- basisschooladvies en eventuele toetsgegevens van de basisschool 

- schoolloopbaan tot nu toe (in de bovenbouw spelen daarbij ook de door de leerling tot dan 

toe behaalde PTA cijfers een rol) 

- gegevens uit aanvullende testen 

- getoonde ontwikkeling in ‘Leren plannen en organiseren’ 

- scores op ‘werkhouding’ in Magister en de door de docent(en) daarop gegeven toelichting 

- algemene studievaardigheden, getoonde motivatie 

Doel van het bespreken van de leerling is om een inschatting te maken van de kans op succes voor de 

leerling in het volgende leerjaar. Aan het eind van de eindrapportvergadering wordt besloten of de 

leerling wordt bevorderd of afgewezen.   

e. De cijfers van het eerste rapport worden afgerond op één decimaal. Op het eindrapport worden 

hele cijfers gegeven. Een gemiddelde van 6,45 op het eerste rapport wordt afgerond naar 6,5. Op het 

eindrapport wordt datzelfde cijfer 6,45 afgerond naar een 6.  



  

Aandachtspunten  

Een leerling mag niet doubleren: 

• in de brugklas 

• wanneer hetzelfde leerjaar al eerder is gedoubleerd 

• wanneer er in het aansluitende leerjaar al is gedoubleerd 

• in bijzondere omstandigheden kan in het belang van de leerling hiervan worden 

afgeweken 

Bij doubleren in de bovenbouw vervallen alle in het afgelopen jaar behaalde resultaten voor het 

schoolexamen. Een schoolexamenvak hoeft niet opnieuw gedaan te worden als dit schoolexamen 

afgesloten is met minimaal een 6,0.    

Toelichting: 

1. de cijfers worden op het eindrapport rekenkundig afgerond op hele getallen; 

2. een 7 levert één compensatiepunt op en een 8 of hoger twee compensatiepunten; 

3. cijfers lager dan 6 leveren tekortpunten op: 5 = één tekortpunt, 4 = twee tekortpunten, 3 = 

drie tekortpunten. De cijfers 1 en 2 worden op de rapporten niet gebruikt. Onvoldoende 

cijfers zijn de cijfers die lager zijn dan 5,5; 

 

Cum Laude 

Een leerling komt bij het eindrapport in aanmerking voor een getuigschrift ‘cum laude’, indien hij  

voldoet aan de volgende eisen: 

• de leerling heeft gemiddeld minimaal een 8,0 behaald waarbij ieder cijfer even zwaar 

meetelt, en heeft geen cijfer lager dan 7,0 behaald; 

• de leerling heeft voor lichamelijke opvoeding minimaal een voldoende behaald. 

 

  



  

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN KLAS 1 

Voorstel uitgestelde determinatie 2-jarige brugklas. Klas 1 per schooljaar  

 

De gelijke kansen van leerlingen staan onder druk. Dit is verder versterkt door de coronacrisis. Meer 

dan ooit is het belangrijk om alle kinderen in het onderwijs kansen te bieden. Zo’n 30% van de 

leerlingen in de onderbouw wisselt van schoolsoort. De Inspectie van het Onderwijs constateert in 

een themaonderzoek naar toelating en plaatsing in het VO dat scholen met veel “opstroom” zich 

kenmerken doordat zij hoge verwachtingen van leerlingen hebben, de ontwikkeling van hun 

leerlingen nauwgezet volgen en daar op inspelen door passende begeleiding of extra uitdaging te 

bieden. Scholen waar weinig leerlingen opstromen en veel leerlingen afstromen kenmerken zich door 

strenge overgangsnormen en lagere ambities voor opleidingsniveau zichtbaar zijn, zowel bij 

leerlingen als bij scholen. Mede hierom heeft de school ervoor gekozen om de keuze voor het niveau 

een jaar uit te stellen. Voor de huidige brugklas leerlingen geldt dat zij 2 jaar de tijd krijgen om uit te 

zoeken welk niveau het beste bij hen past. Zij blijven in principe in dezelfde klas in het tweede jaar.  

Het is van wezenlijk belang om tijdig en breed zicht op de ontwikkeling van leerlingen te hebben om 

hen kansen te kunnen bieden. Om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de leerlingen  

willen we een combinatie van gesprekken met ouders en leerlingen, feedback van vakdocenten en 

informatie van methode- en methodeonafhankelijke toetsen. 

Tijdpad: 

November: leerlingen vullen zelfreflectie formulier in. Hierin kijken zij terug op hun eerste weken en 

stellen zij zichzelf doelen voor de komende 2 jaren. (zie bijlage) 

December: MOL gesprekken met ouders: leerhouding, leerresultaten en verwachtingen ten aanzien 

van niveau worden hierin besproken. Leerling maakt een plan van aanpak om doelen te halen. Een 

format hiervoor wordt opgesteld met de werkgroep/ de mentoren. 

Maart/april: Leerlingbespreking. Alle vakdocenten geven aan alle leerlingen in klas 1  feedback op 

leerresultaten/ leerhouding. De mentor kan om extra info vragen. Leerlingen en ouders hebben 

inzicht in deze feedback. 

Mei: mentor, ouders en alle leerlingen bespreken feedback vakdocenten en tussenevaluatie plan van 

aanpak tijdens tweede MOL gesprek. Is het gewenste niveau nog haalbaar? Eventueel aanpassen 

doel: bespreken overstap in niveau klas 2.  Bijvoorbeeld van h brugklas naar mavo 2 bij KC mavo of 

van h/v  klas 1 naar vwo+2. 

Juli: vakdocenten geven feedback op leerhouding en leerresultaten en geven pre-advies aan mentor 

en teamleider. Mentor bespreekt dit advies met  ouders en leerlingen waarvan het advies afwijkt van 

het doel wat de leerling in klas 2 gaat doen. Dit geldt voor leerlingen die een pre-advies mavo 2 

krijgen of die een wisseling maken van de havo/vwo klas 1 naar vwo+2. 

 

  



  

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN HAVO 2 – VWO 2 

2.1. Algemeen havo 2 – vwo 2 naar havo 3 – vwo 3  

Zie ‘Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Castor College’. Een leerling wordt bevorderd naar het 

volgende leerjaar als voldaan is aan de volgende eisen: 

• het aantal tekortpunten is niet meer dan 4 in maximaal 3 vakken; 

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor; 

• er geen 4 en maximaal één 5 staat voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde; 

2.2. havo 2 naar vwo 3 (atheneum)   

Een leerling kan bevorderd worden naar vwo 3 (atheneum) als voldaan is aan de volgende eisen: 

• een leerling heeft een positief advies van de docentenvergadering; 

• het gemiddelde van de cijfers is minimaal 7,5; 

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor. 

2.3. gymnasium 2 naar vwo 3 (atheneum) of havo 3 

Een leerling uit gymnasium 2, die bevorderd wil worden naar vwo 3 (atheneum), moet aan 

bovenstaande eisen voldoen, waarbij de cijfers voor Latijn en Grieks niet meetellen.  

Een leerling kan bevorderd worden naar havo 3 als voldaan is aan de volgende eisen: 

• het aantal tekortpunten is maximaal 6 in maximaal 5 vakken; 

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor. 

2.4 B2havo/vwo  naar havo 3 of vwo 3 

 

Een leerling uit B2HV kan bevorderd worden naar havo 3 als de havo cijfers: 

• het aantal tekortpunten is niet meer dan 4 in maximaal 3 vakken;  

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor;  

• er geen 4 en maximaal één 5 staat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;  

• de stromen kunnen een tekortpunt veroorzaken 

•  

Een leerling uit B2HV kan bevorderd worden naar vwo 3 als de vwo cijfers: 

• het aantal tekortpunten is niet meer dan 4 in maximaal 3 vakken;  

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor;  

• er geen 4 en maximaal één 5 staat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;  

• de stromen kunnen een tekortpunt veroorzaken 

 

  



  

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN HAVO 3 – VWO 3 

3.1. Algemeen havo 3 – vwo 3 

Zie ‘Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Castor College’. Een leerling wordt bevorderd naar het 

volgende leerjaar als voldaan is aan de volgende eisen: 

• het totaal aantal tekortpunten is maximaal 4 in maximaal 3 vakken; 

• in het totale vakkenpakket voor havo 4 staat ten hoogste 1 x een 5 of het gemiddelde 

cijfer van het totale vakkenpakket in havo 4 is minimaal een 6 en daarin komen maximaal 

drie tekortpunten in twee vakken voor; 

• er mag geen 4 en maximaal één 5 staan voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; 

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor. 

 

3.2. havo 3 naar vwo 4 (atheneum)   

Een leerling kan bevorderd worden naar vwo 4 (atheneum) als voldaan is aan de volgende eisen: 

• een leerling heeft een positief advies van de docentenvergadering; 

• het gemiddelde van de cijfers is minimaal 7,5; 

• de cijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal 7; 

• in het totale vakkenpakket voor vwo 4 komen geen tekorten voor; 

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor. 

 

3.3. gymnasium 3 naar vwo 4 (atheneum) of havo 4 

Een leerling uit gymnasium 3 die bevorderd wil worden naar vwo 4 (atheneum), moet aan 

bovenstaande eisen voldoen, waarbij de cijfers voor Latijn en Grieks niet meetellen.  

Een leerling kan bevorderd worden naar havo 4 als voldaan is aan de volgende eisen: 

• het aantal tekortpunten is maximaal 6 in maximaal 5 vakken; 

• in het totale vakkenpakket voor havo 4 komen maximaal 3 tekortpunten voor; 

• het aantal tekortpunten voor Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 2; 

• er komt geen cijfer lager dan 4 voor. 

 

 

 

  



  

OVERGANGSRICHTLIJNEN VOOR DE STROMEN  

De stromen worden beoordeeld met een Onvoldoende, Matig, Voldoende of Goed. Leerlingen 

ontvangen een individuele beoordeling per stroom gedurende het hele schooljaar. De beoordeling 

van elke stroom telt mee voor de overgang en het eindcijfer van de stromen wordt berekend met 

een gemiddelde. Het eindcijfer van de stromen telt mee als één vak bij de beoordeling tav de 

overgang. Als het gemiddelde van alle stromen een onvoldoende oplevert, dan is dit 1 tekortpunt 

voor de overgang. Voor de generieke overgangsnomen, verwijzen we naar de overgangsrichtlijnen 

voor jaar 1, 2 en 3. Binnen deze richtlijnen telt het gemiddelde eindcijfer van de stromen mee als één 

cijfer. 

 

In leerjaar 1 en 2 volgen leerlingen 4 blokken 4 verschillende stromen, dus er komen 4 

beoordelingen. Voor het berekenen van het gemiddelde in leerjaar 1 en 2 geldt de volgende tabel: 

4 x V of een combinatie van V en G is in orde. 

1 x O moet 1 x G hebben om gemiddeld een V te scoren. 

2 x O moet 2 x G hebben om gemiddeld een V te scoren. 

3 of 4 x O is 1 tekortpunt. 

1 x M moet minimaal 3 x V hebben om gemiddeld een V te scoren. 

2 x M moet minimaal 1 x V en 1 x G hebben om gemiddeld een V te scoren. 

3 of 4 x M is 1 tekortpunt. 

 

Leerlingen met de volgende beoordeling(en) komen in de bespreekzone terecht: 

2 x M en 2 x V 

1 x O en 3 x V 

2 x O en 2 x V 

 

In leerjaar 3 kiezen leerlingen in het eerste halfjaar 2 stromen en in het tweede halfjaar maar 1 

stroom. Er komen dus 3 beoordelingen. Voor het berekenen van het gemiddelde in leerjaar 3 geldt: 

3 x V of een combinatie van V en G is in orde. 

1 x O moet 1 x G hebben om gemiddeld een V te scoren. 

1 x M moet minimaal 2 x V hebben om gemiddeld een V te scoren. 

1 x M en 1 x V moet 1 x G hebben om gemiddeld een V te scoren. 

 

3 x O is 1 tekortpunt. 

3 x M is 1 tekortpunt. 

2 x O en 1 x V is 1 tekortpunt. 

2 x M en 1 x G is 1 tekortpunt. 

 

Leerlingen met de volgende beoordeling(en) komen in de bespreekzone terecht: 

1 x O en 2 x V. 

2 x O en 1 x G. 

 

Bij het bespreken van deze leerlingen in de bespreekzone, is het van groot belang om te kijken naar 

het cijfer dat ze voor de stroom hebben gehaald in het tweede halve jaar; dit is namelijk de stroom 

die aan (zou moeten) sluit bij hun profiel keuze. Als deze laatste stroom een O is, dan is het goed om 

met de leerling over zijn/haar profielkeuze in gesprek te gaan. 

  



  

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN HAVO 4 – VWO 4 – VWO 5 

 

4.1. Algemeen havo 4 – vwo 4 – vwo 5 

 

a. Zie ‘Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Castor College’. 

b. In de bovenbouw hebben leerlingen te maken met toetsen die voor het rapport tellen, en PTA-

toetsen die ook meetellen voor hun examendossier. Zaken rond PTA-toetsen en examens zijn 

geregeld in het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). De bevorderingsrichtlijnen hebben 

betrekking op de rapporten. 

c. Indien een leerling uit vwo 4 doubleert kan hij soms nog bevorderd worden met een ander profiel, 

indien de rapportvergadering hiertoe beslist. 

4.2. Bovenbouw  

De leerling wordt bevorderd naar havo 5, respectievelijk vwo 5/gymnasium 5 of vwo 6/gymnasium 6, 

wanneer voor de te becijferen examenvakken: 

• alle cijfers voldoende zijn; 

• er maximaal één 5 op het rapport staat; 

• er maximaal één 4 of twee 5'en op het rapport staan, mits er minimaal twee 

compensatiepunten zijn; 

• er maximaal één 4 en één 5 op het rapport staan, mits er minimaal drie 

compensatiepunten zijn 

• er geen 4 en maximaal één 5 staat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde a, b 

of c; 

• een leerling op het eindrapport minimaal een voldoende voor lo heeft. 

 

Toelichting:  

Het eindcijfer voor de vakken binnen het combinatiecijfer wordt op het rapport als afzonderlijk 

volwaardig cijfer meegeteld.  

Vrijstelling:  

Vakken met uitsluitend schoolexamen die door een leerling met een voldoende eindcijfer worden 

afgesloten, geven bij doubleren recht op vrijstelling met uitzondering van het vak lichamelijke 

opvoeding. In het geval van vrijstelling levert het afgeronde schoolexamenvak geen 

compensatiepunten op. 

 

 

 


