
Bevorderingscriteria klas 2 

 

 

 
Algemeen: 

• Iedere uitspraak van de docentenvergadering wordt gevormd op basis  

van de vorderingen/resultaten van de leerling. Tevens wordt er gekeken  
naar inzet/werkhouding, capaciteiten/niveau/tempo, studievaardigheden  
en werkverzorging. 

• De uitspraak van de docentenvergadering is bindend. 
• Een leerling die niet voldoet aan de bevorderingscriteria stroomt door naar het 

naastgelegen, lagere niveau in het volgende leerjaar.  
• In uitzonderingsgevallen kan de docentenvergadering afwijken van de 

onderstaande bevorderingscriteria. 

 
 
 

Oranje klas 2 naar klas 3 Vmbo-B 
De leerling stroomt door naar klas 3 Vmbo-B als hij op 5 van de 9 onderstaande vakken 

een positief advies heeft van de vakdocent. 
 

Nederlands Engels wiskunde 

Frans Duits geschiedenis 

aardrijkskunde economie nask 

 
Daarnaast moeten 3 van de 5 onderstaande vakken voldoende zijn afgesloten. 

muziek bevo techniek 

verzorging lo  

 
Rood klas 2 naar klas 3 Vmbo-K 

De leerling stroomt door naar klas 3 Vmbo-K als hij op 5 van de onderstaande 9 vakken 
een VMBO-K advies heeft gekregen van de vakdocent. 
Een leerling die op minder dan 5 vakken een positief advies heeft gekregen wordt altijd 

besproken. 
 

Nederlands Engels wiskunde 

Frans Duits geschiedenis 

aardrijkskunde economie nask 

 
Daarnaast moeten 3 van de 5 onderstaande vakken voldoende zijn afgesloten. 

muziek bevo techniek 

verzorging lo  

 
Rood klas 2 naar klas 3 Mavo (Vmbo-T) 

De leerling stroomt door naar klas 3 Mavo (Vmbo-T) als hij op minimaal 6 van de 
onderstaande 9 vakken een positief advies heeft gekregen van de vakdocent. Voor de 
kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat de leerling voor 2 van de 3 

kernvakken een positief advies moet hebben. 
 

Nederlands Engels wiskunde 

Frans Duits geschiedenis 

aardrijkskunde economie nask 

 
Daarnaast moeten 3 van de 5 onderstaande vakken voldoende zijn afgesloten. 

muziek bevo techniek 

verzorging lo  
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Wit klas 2 naar klas 3 Havo 

De leerling krijgt voor minimaal 7 van de onderstaande 9 vakken een positief  
advies van de vakdocent. Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde)  
geldt dat de leerling voor 2 van de 3 kernvakken een positief advies moet hebben. 

 

Nederlands Engels wiskunde 

Frans Duits geschiedenis 

aardrijkskunde economie nask 

 

Daarnaast moeten 3 van de 5 onderstaande vakken voldoende zijn afgesloten. 

muziek bevo techniek 

verzorging lo  

 
*Voor leerlingen die nog niet aan de bovengenoemde doorstroomeisen voldoen en wel de 
ambitie hebben om een Havo-diploma te halen geldt: 

Bij 5 of 6 positieve adviezen waaronder minimaal voor 2 van de 3 kernvakken 
(Nederlands, Engels en wiskunde) biedt onze nieuwe werkwijze de leerling tot de 

kerstvakantie de kans om alsnog aan de reguliere bevorderingscriteria van klas 2 naar 
klas 3 Havo te voldoen.  
 

Blauw klas 2 naar klas 3 Vwo 
De leerling krijgt voor minimaal 7 van de onderstaande 9 vakken een positief advies van 
de vakdocent. Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) geldt dat de 

leerling voor alle kernvakken een positief advies moet hebben. 
 

Nederlands Engels wiskunde 

Frans Duits geschiedenis 

aardrijkskunde economie nask 

 
Daarnaast moeten 3 van de 5 onderstaande vakken voldoende zijn afgesloten. 

muziek bevo techniek 

verzorging lo  

 
*Voor leerlingen die nog niet aan de bovengenoemde doorstroomeisen voldoen en wel de 

ambitie hebben om een Vwo-diploma te halen geldt: 
Bij 5 of 6 positieve adviezen waaronder minimaal voor 2 van de 3 kernvakken 

(Nederlands, Engels en wiskunde) biedt onze nieuwe werkwijze de leerling tot de 
kerstvakantie de kans om alsnog aan de reguliere bevorderingscriteria van klas 2 naar 
klas 3 Vwo te voldoen.  

 
 
 


