
 

 

Bevorderingsnormen klas 2 Plein Joure 
 
Algemene bepalingen: 
• Op het eindrapport wordt afgerond tot hele cijfers. 
• Tekortpunten worden berekend op basis van het voortgangscijfer, nadat deze naar een 

geheel getal is afgerond. Een 5 telt als 1 tekort, een 4 als 2 tekorten, een 3 als 3 
tekorten. 

• Doorstroomgemiddelde: de vakken die meetellen voor het doorstroomgemiddelde – 
voor zover van toepassing – zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, 
geschiedenis, mens en maatschappij, natuur- en scheikunde, biologie/verzorging, 
natuur en gezondheid, wiskunde, Grieks, Latijn en economie. 

• De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de 
bevorderingsnormen. 

• Als een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnormen, biedt de 
overgangsvergadering de leerling een passend vervolgtraject aan. 

 
 
VMBO Theoretische Leerweg (VMBO-TL) 
Voor de bevordering van klas 2 vmbo-tl naar klas 3 vmbo-tl is de norm als volgt:  
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op alle schoolvakken. 
• Waarvan niet meer dan 2 tekortpunten op de vakken die worden gebruikt voor de 

berekening van het doorstroomgemiddelde.  
• Het doorstroomgemiddelde is een 6 of hoger. 

 
Voor de bevordering van klas 2 vmbo-tl naar klas 2/3 havo is de norm als volgt:  
• Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunten.  
• Het doorstroomgemiddelde is 8,0 of hoger.  
• Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde is het eindcijfer 7,0 of hoger. 

 
 
HAVO 
Voor de bevordering van klas 2 havo naar klas 3 havo is de norm als volgt: 
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op alle schoolvakken. 
• Waarvan niet meer dan 2 tekortpunten op de vakken die worden gebruikt voor de 

berekening van het doorstroomgemiddelde. 
• Het doorstroomgemiddelde is een 6 of hoger. 
• Maximaal 1 tekortpunt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 

 
Voor de bevordering van klas 2 havo naar klas 2/3 vwo is de norm als volgt: 
• Het eindrapport heeft maximaal 1 tekortpunten. 
• Het doorstroomgemiddelde is 8,0 of hoger. 
• Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde is het eindcijfer 7,0 of hoger. 

 
 
VWO 
Voor de bevordering van klas 2 vwo naar klas 3 vwo is de norm als volgt: 
• Het eindrapport heeft maximaal 3 tekortpunten op alle schoolvakken. 
• Waarvan niet meer dan 2 tekortpunten op de vakken die worden gebruikt voor de 

berekening van het doorstroomgemiddelde. 
• Het doorstroomgemiddelde is een 6 of hoger. 
• Maximaal 1 tekortpunt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. 

 
 

   


