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Onderbouw; B/K, K/T, T/H, H/A. 

  

  

Algemene regels   
• De onderstaande richtlijnen betreffen het eindrapport. 

• De docentenvergadering beslist aan de hand van de vastgestelde overgangsrichtlijnen. De 

aanwezige docenten hebben stemrecht tijdens de vergadering. Blanco stemmen of onthouden kan 

niet.   

• Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde leerweg 

is niet toegestaan.   

• In die gevallen waarover de richtlijnen geen uitspraak doen of waarin afgeweken wordt van de 

richtlijnen, beslist de teamleider.   

• Herziening van een besluit van de overgangsvergadering kan worden aangevraagd door 

ouders/verzorgers. Zie daarvoor de revisieprocedure op de laatste pagina van dit document.   

• De cijfers van het eindrapport zijn niet-afgeronde voortschrijdende gemiddelden van het 

schooljaar.   

• Een cijfer lager dan 5,5 tot 4,5 = één tekort.   

• Een cijfer lager dan 4,5 = twee tekorten.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  NB: in de bijlage treft u een lijst met afkortingen aan.   

  



Overgangsrichtlijnen leerjaar 1 naar leerjaar 2   
  

Bevorderen   

• Geen tekorten; of   

• één tekort; of   

• twee tekorten waarvan de som van de rapportcijfers groter is dan 8.   

  

Doubleren  

• Meer dan vier tekorten; of   

• vier tekorten als het gemiddelde van alle rapportcijfers kleiner is dan 6,0.   

  

Bespreken   

Overige gevallen.   

  

Gericht bevorderen  

Indien er sprake zou zijn van doublure wordt een leerling gericht bevorderd naar het naastliggende niveau 

(dit is niet van toepassing bij BK-klassen). In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering besluiten 

hiervan af te wijken door te adviseren een leerjaar over te doen.   

 

Opstromen 

  

Opstromen van 1 BK naar 2 KT   

Leerlingen kunnen opstromen naar 2 KT als ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden:   

• Met voldoende resultaat een periode lang lesstof op KT-niveau gevolgd bij de vakken NE, EN, WI. 

Leerlingen komen in aanmerking om lesstof op KT-niveau te volgen na periode 2 als zij op rapport 2 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• maximaal twee tekorten;  

• geen tekorten bij de vakken NE, EN, WI. 

• het gemiddelde cijfer van NE, EN, WI, BI, M&M, is 7,5 of hoger;   

• positief advies docentenvergadering.   

 

 

Opstromen van 1 KT naar 2 TH   

Leerlingen kunnen opstromen naar 2 TH als ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden: 

• Met voldoende resultaat een periode lang lesstof op TH-niveau gevolgd bij de vakken NE, EN, WI, FA. 

Leerlingen komen in aanmerking om lesstof op TH-niveau te volgen na periode 2 als zij op rapport 2 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• maximaal twee tekorten;  

• geen tekorten bij de vakken NE, EN, WI. 

• het gemiddelde cijfer van NE, EN, WI, BI, M&M, is 7,5 of hoger;   

• positief advies docentenvergadering.    

 

Opstromen van 1 TH naar 2 HA   

Leerlingen kunnen opstromen naar 2 HA als ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden: 

• Met voldoende resultaat een periode lang lesstof op HA-niveau gevolgd bij de vakken NE, EN, WI. 

Leerlingen komen in aanmerking om lesstof op HA-niveau te volgen na periode 2 als zij op rapport 2 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• maximaal twee tekorten;  

• geen tekorten bij de vakken NE, EN, WI. 

• het gemiddelde cijfer van NE, EN, FA, WI, BI, AK, GS, is 7,5 of hoger;   

• positief advies docentenvergadering. 

  



Overgangsrichtlijnen leerjaar 2 naar leerjaar 3   
 

Bevorderen van 2BK naar 3 BBL 

2KT naar 3 KBL 

2TH naar 3 TL 

2HA naar 3 H 

 

Bevorderen   

• Geen tekorten; of   

• één tekort 

• twee tekorten waarvan de som groter is dan 8.   

  

Doubleren  

• Meer dan vijf tekorten of   

• vier tekorten als het gemiddelde van alle rapportcijfers kleiner is dan 6,0.   

  

Bespreken   

Overige gevallen.   

  

Gericht bevorderen  

Indien er sprake zou zijn van doublure wordt een leerling gericht bevorderd naar het naastliggende niveau 

(dit is niet van toepassing bij BK-klassen). In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering besluiten 

hiervan af te wijken door te adviseren een leerjaar over te doen.   

 

 

Bevorderen van 2BK naar 3 KBL 

2KT naar 3 TL 

2TH naar 3 H 

2HA naar 3 A 

 

Van 2BK naar 3KBL  

Leerlingen worden bevorderd naar 3KBL als ze bevorderd zijn naar 3BBL en daarnaast voor de vakken NE, 

EN, DU, WI, BI, NaSk, M&M:   

- maximaal 1 tekort hebben; en   

- voor bovenstaande vakken meer dan 3 K-adviezen hebben.  

   

Van 2KT naar 3TL  

Leerlingen worden bevorderd naar 3TL als ze bevorderd zijn naar 3KBL en daarnaast voor de vakken NE, EN, 

DU, WI, BI, NaSk, M&M:  

- maximaal 1 tekort hebben; en  

- voor bovenstaande vakken meer dan 3 T-adviezen hebben.  

  

Van 2TH naar 3H  

Leerlingen worden bevorderd naar 3H als ze bevorderd zijn naar 3TL en daarnaast voor de vakken NE, EN, 

FA, DU, WI, BI, NaSk, AK en GS:  

- maximaal 1 tekort hebben; en  

- voor bovenstaande vakken meer dan 4 H-adviezen hebben.  

  

Van 2HA naar 3A  

Leerlingen worden bevorderd naar 3A als ze bevorderd zijn naar 3H en daarnaast voor de vakken NE, EN, 

FA, DU, WI, BI, NaSk, AK en GS:  

- maximaal 1 tekort hebben; en  

- voor bovenstaande vakken meer dan 4 A-adviezen hebben.  



Bijlage: lijst met afkortingen   
  
VMBO   Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Onderwijs   

B     Basisberoepsgerichte leerweg   

K     Kaderberoepsgerichte leerweg   

T     Theoretische leerweg   

H     Havo   

A Atheneum (vwo) 

1BK    Brugklas 1 Basisberoepsgerichte leerweg/ Kaderberoepsgericht leerweg   

1KT    Brugklas 1 Kaderberoepsgerichte leerweg/Theoretische leerweg   

1TH    Brugklas 1 Theoretische leerweg/Havo   

1HA    Brugklas 1 Havo/Atheneum   

2BK    Brugklas 2 Basisberoepsgerichte leerweg/ Kaderberoepsgericht leerweg   

2KT    Brugklas 2 Kaderberoepsgerichte leerweg/Theoretische leerweg   

2TH    Brugklas 2 Theoretische leerweg/Havo   

2HA    Brugklas 2 Havo/Atheneum   

3BBL    Leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg   

3KBL    Leerjaar 3 Kaderberoepsgerichte leerweg   

3TGL    Leerjaar 3 Theoretische/gemengde leerweg   

3TL Leerjaar 3 Theoretische leerweg (mavo) 

3H Leerjaar 3 Havo 

3A Leerjaar 3 Atheneum (vwo) 

NE     Nederlands   

EN     Engels   

FA    Frans  

DU Duits 

WI Wiskunde 

AK Aardrijkskunde 

GS Geschiedenis 

BI Biologie 

NaSk Natuurkunde / Scheikunde 

M&M     Mens en maatschappij   

 

Procedure aanvraag revisie  
Een mentor of de ouders kunnen in beroep gaan tegen een uiteindelijke beslissing over bevordering of 

doubleren. Meestal betreft het een beroep tegen doubleren. Deze procedure heet revisie aanvragen. 

Revisieaanvragen moeten tijdig ingediend worden, uiterlijk vóór 15.00 uur op de laatste woensdag van het 

schooljaar. 

 

Een revisieaanvraag moet gemotiveerd zijn en schriftelijk bij de teamleider van de betreffende leerling 

worden ingediend. Indien gewenst kan de aanvraag mondeling door de ouders worden toegelicht. Een 

afspraak daartoe moet met de teamleider worden gemaakt binnen de termijn die voor de aanvraag is 

vastgelegd.  

 

Een argument voor een revisieaanvraag zou bijvoorbeeld een tot nu toe onbekende privéomstandigheid 

kunnen zijn. De teamleider besluit of de revisie wordt toegekend. Daarbij wordt gelet op de volgende 

criteria:  

• is er sprake van nieuwe gegevens?  

• is er enige waarschijnlijkheid dat die nieuwe gegevens tot een andere beslissing leiden? 


