
Bevordering van havo-d 1 naar havo-d 2 

Vakken 
Van alle onderstaande vakken tellen de rapportcijfers mee 

ne fa en gs ak wi 

bi levo bv mu 

Bevorderingstabel 
Uit onderstaande tabel kun je afleiden of je met jouw rapportcijfers bevorderd kunt worden naar havo-d 2. Kijk 

daarnaast ook goed naar de aanvullende bevorderingseisen.  

Onvoldoende rapportcijfers Minimaal nodige compensatie Resultaat 

geen n.v.t. bevorderd 

5 n.v.t. bevorderd 

4 of 
5 | 5 

7 | 7 of  
8 of  
meer compensatie 

bevorderd 

3 of 
4 | 5 of 
5 | 5 | 5 

7 | 7 | 7 of  
7 | 8 of  
9 of  
meer compensatie 

bevorderd 

meer onvoldoendes n.v.t. niet bevorderd 

Aanvullende bevorderingseisen 
Je moet naast de uitslag “bevorderd” in de bevorderingstabel ook voldoen aan de volgende eisen: 

1. alle opdrachten van het leerjaar havo-d 1 zijn naar behoren afgerond;

2. de beoordeling voor bob is minimaal voldoende;

3. voor de kernvakken ne, en en wi heb je hooguit één onvoldoende en die is niet lager dan een 5.

Bespreekzone 
In de volgende gevallen word je in bespreking gebracht: 

1. als je niet aan de aanvullende bevorderingseisen voldoet;

2. als je volgens de bevorderingstabel niet bevorderd kunt worden en aan de volgende twee

voorwaarden voldoet:

a. door één rapportcijfer naar keuze met één punt op te hogen zou je wel bevorderd kunnen worden

én

b. je mentor en afdelingsleider zijn van mening dat er gedurende het schooljaar fysieke of

sociaalemotionele redenen zijn geweest waardoor je de bevorderingseisen niet hebt gehaald.



Bevordering van havo-d 2 naar havo 3 

Vakken 
Van alle onderstaande vakken tellen de rapportcijfers mee voor de bevorderingstabel: 

ne fa du en gs ak 

wi nask bi bv mu oo1 

kc1 int1 sg1 

Bevorderingstabel 
Uit onderstaande tabel kun je afleiden of je met jouw rapportcijfers bevorderd kunt worden naar havo 3. Kijk 

daarnaast ook goed naar de aanvullende bevorderingseisen.  

Onvoldoende rapportcijfers Minimaal nodige compensatie Resultaat 

geen n.v.t. bevorderd 

5 n.v.t. bevorderd 

4 of 
5 | 5 

7 | 7 of  
8 of  
meer compensatie 

bevorderd 

3 of 
4 | 5 of 
5 | 5 | 5 

7 | 7 | 7 of  
7 | 8 of  
9 of  
meer compensatie 

bevorderd 

meer onvoldoendes n.v.t. niet bevorderd 

Aanvullende bevorderingseisen 
Je moet naast de uitslag “bevorderd” in de bevorderingstabel ook voldoen aan de volgende eisen: 

1. alle opdrachten van het leerjaar havo-d 2 zijn naar behoren afgerond;

2. de beoordeling voor bob is minimaal voldoende;

3. voor de kernvakken ne, en en wi heb je hooguit één onvoldoende en die is niet lager dan een 5.

Bespreekzone 
In de volgende gevallen word je in bespreking gebracht: 

1. als je niet aan de aanvullende bevorderingseisen voldoet;

2. als je volgens de bevorderingstabel niet bevorderd kunt worden en aan de volgende twee

voorwaarden voldoet:

a. door één rapportcijfer naar keuze met één punt op te hogen zou je wel bevorderd kunnen worden

én

b. je mentor en afdelingsleider zijn van mening dat er gedurende het schooljaar fysieke of

sociaalemotionele redenen zijn geweest waardoor je de bevorderingseisen niet hebt gehaald.

1 Elke leerling volgt één stroming. Het rapportcijfer dat je hebt gehaald voor de stroming die jij volgt, telt mee 

voor de bevordering. 
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