
 

Bevorderingsnormen CSG Liudger locatie Raai 
 

Klas 1, 2 en 3 havo/vwo 
 

Vak cijfers blok cijfers leergebied 

Ne  1   

Wi  2   

En  3   

Fa  4  Communicatie 

Du    

Fr    

Gr    

La    

Ag  5  Mens en Maatschappij 

Ak    

Gs    

Ec    

Na/S  6  Mens en Natuur 

Sk    

Th/o&o    

Pso    

Bi    

Ve    

Gd  7  Kunst en Cultuur 
Sport en Bewegen 

Bv    

Mu    

Ik    

Lo    

Pj    

 
Afronding: Binnen de vakken op 1 decimaal. Per blok op helen. (De eindcijfers van de vakken binnen het blok optellen, dan 
delen en het gemiddelde afronden op helen). 
 
Bevordering: 
Vakken: 
- Op de vakken mag een leerling niet meer dan 4 minpunten hebben. 
- Een cijfer onder de 5,5 telt als een minpunt. Een cijfer onder de 4,5 telt als 2 minpunten.  
- Op de vakken Nederlands, wiskunde en Engels moet een leerling minimaal 17,0 punten hebben. Er mag bij deze vakken 

maximaal 1 minpunt zitten. 

- Voor TTO 1 resp. TTO 2 geldt een extra voorwaarde: op het vak Engels moet minimaal een 6,0 worden gehaald. 
Als een leerling niet aan deze voorwaarde voldoet, maar wel aan alle andere, dan wordt deze leerling 
bevorderd naar klas 2 resp. 3 vwo zonder TTO. 

Blokken: 
- Een leerling moet gemiddeld een 6 halen op alle blokken en mag maximaal 2 minpunten op de blokken hebben. 
- Cijfer 5 is 1 minpunt, cijfer 4 is 2 minpunten. 
 
Opstromen:  
- Minimaal 7.5 gemiddeld op alle blokken. 
- Op elk van de vakken Nederlands, wiskunde en Engels minimaal een 7,0. 
 
Bespreekgevallen ten aanzien van bevordering:  
- Wanneer een leerling op één van de vakken lager staat dan een 4. 
- Alleen bij bijzondere omstandigheden, bijv. ziekte, dyslexie, etc. kan de leerling besproken worden. 
 



 

Bespreekgevallen ten aanzien van opstromen: 
- Een leerling die gemiddeld 7,5 of hoger haalt op de blokken, maar op één van de vakken Nederlands, wiskunde of Engels 

geen 7,0 maar een cijfer tussen 6,0 en 7,0 haalt, wordt besproken. 
- Een leerling die gemiddeld 7,5 of hoger haalt op de vakken, maar door een onvoordelige afronding net geen gemiddelde 

van 7,5 haalt op de blokken wordt besproken, als hij/zij ook aan de gestelde voorwaarde t.a.v. de cijfers voor de vakken 
Nederlands, wiskunde en Engels voldoet. 

 

 

  



 

Havo: klas 4 naar klas 5 

 
Bevorderingsnormen 
De bevordering vindt plaats op basis van eindcijfers, afgerond op een heel cijfer. 
Ter illustratie: 6,57 wordt afgerond op een 7; 6,48 wordt afgerond op een 6. 
 
In havo 4 tellen de afzonderlijke resultaten van de vakken Godsdienst en CKV niet mee in de bevorderingsregeling. De 
afgeronde eindcijfers van deze vakken worden gecombineerd tot één combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één 
vak in de bevordering. 
 
Bevordering vindt plaats: 
 
Bij één van de volgende combinaties van cijfers: 

A Alle cijfers op de lijst zijn 6 of hoger.  

B 1×5  De overige cijfers zijn 6 of hoger. 

C 
1×4 
Nederlands*, Engels* en wiskunde* uitgezonderd. 

Minstens twee compensatiepunten1. 

D 
2×5 
Nederlands*, Engels* en wiskunde* hoogstens één 5. 

Minstens twee compensatiepunten. 
 

E 
1×5 en 1×4 
Nederlands*, Engels* en wiskunde* hoogstens één 5. 

Minstens drie compensatiepunten. 
 

 
 
En als er bovendien is voldaan aan: 

 
Het vak CKV moet n.b. zijn en met een cijfer zijn beoordeeld.  
Het vak l.o. moet n.b. zijn. 

 
In alle andere gevallen vindt geen bevordering plaats. 
 
 
Een leerling die maximaal twee punten onder de overgangsnorm zit, kan in aanmerking komen voor het plustraject. Meer 
informatie hierover en de criteria hiervoor vindt u in het PTA algemeen deel van de betreffende jaarlaag. 
In bijzondere gevallen kan de locatieleiding besluiten de procedure tot bevordering buiten de overgangsnormen te starten. 
Dit kan op voorspraak van de mentor en de teamleider. 
 
Doorstroom naar Vwo 
Gediplomeerde havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. 

 
1 : Een 7 geeft 1 compensatiepunt, een 8 geeft 2 compensatiepunten, etc. 
*: Zie kernvakregeling 



 

Vwo: klas 4 naar klas 5 en klas 5 naar klas 6 

 

Bevorderingsnormen 
De bevordering vindt plaats op basis van eindcijfers, afgerond op een heel cijfer. 
Ter illustratie: 6,57 wordt afgerond op een 7; 6,48 wordt afgerond op een 6. 
 
In vwo 4 tellen de afzonderlijke resultaten van de vakken maatschappijleer, Godsdienst en CKV (alleen voor atheneum-
leerlingen) niet mee in de bevorderingsregeling. De afgeronde eindcijfers van deze vakken worden gecombineerd tot één 
combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één vak in de bevordering.  
 
In vwo 5 tellen de afzonderlijke resultaten van de vakken godsdienst en CKV (alleen voor atheneumleerlingen) niet mee in de 
bevorderingsregeling. De afgeronde eindcijfers van deze vakken worden gecombineerd tot één combinatiecijfer. Dit 
combinatiecijfer telt mee als één vak in de bevordering. 
 
Bevordering vindt plaats: 
 
Bij één van de volgende combinaties van cijfers: 

A Alle cijfers op de lijst zijn voldoende  

B 1×5  De overige cijfers bedragen 6 of meer 

C 
1×4 
Nederlands, Engels en wiskunde uitgezonderd 

Twee compensatiepunten2 

D 
2×5 
Nederlands, Engels en wiskunde hoogstens één 5 

Twee compensatiepunten 
 

E 
1×5 en 1×4 
Nederlands, Engels en wiskunde hoogstens één 5 

Drie compensatiepunten 
 

 
En als er is voldaan aan: 
 

Vwo 4 en 5 
Het vak CKV moet n.b. zijn en met een cijfer zijn beoordeeld.  
Het vak l.o. moet n.b. zijn. 

 
In alle andere gevallen vindt geen bevordering plaats. 
 
Een leerling die maximaal twee punten onder de overgangsnorm zit, kan in aanmerking komen voor het plustraject. Meer 
informatie hierover en de criteria hiervoor vindt u in het PTA algemeen deel van de betreffende jaarlaag. 
In bijzondere gevallen kan de locatieleiding besluiten de procedure tot bevordering buiten de overgangsnormen te starten. 
Dit kan op voorspraak van de mentor en de teamleider. 
 
 

 
2 :Een 7 geeft 1 compensatiepunt, een 8 geeft 2 compensatiepunten, etc. 

 


