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Een leerling wordt beoordeeld op alle cijfervakken uit het gemeenschappelijk deel, de vier 
profielvakken en alle gekozen vakken uit het vrije deel en het combinatiecijfer. Het 
combinatiecijfer is het op een heel cijfer afgeronde rekenkundig gemiddelde van de op een 
heel cijfer afgeronde eindcijfers van ckv en maatschappijleer. Het combinatiecijfer telt mee 
voor de beoordeling, de afzonderlijke cijfers voor ckv en maatschappijleer niet. Het 
combinatiecijfer mag geen 3 zijn. Ook de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer 
mogen geen 3 bevatten.  

a. Bevorderen als: 

• alle cijfers voldoende zijn;  

• 1 x 5 en de rest voldoende is  

• 1 x 4 óf 2 x 5 óf (1 x 4 en 1 x 5) en een totaal aantal punten dat gelijk is aan het aantal 
vakken x 6.  

• en er in de combinatie van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 
getelde vijf voorkomt.  

b. Bespreken als: 

• Er in de combinatie van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 2x5 of 1x4 
voorkomt. 

• Het totaal aantal punten gelijk is aan het aantal vakken x 6 (of hoger) én het aantal 
onvoldoendes ten hoogste drie bedraagt waaronder 1 x 4 is toegestaan. Een cijfer 
lager dan 4 is niet toegestaan.  

• Het aantal punten minder bedraagt dan het aantal vakken x 6 én het aantal 
onvoldoendes ten hoogste 2 is waaronder 1 x 4 is toegestaan. Een cijfer lager dan 4 is 
niet toegestaan.  

• Het totaal aantal punten gelijk is aan het aantal vakken x 6 (of hoger) én 1 x 3 en de 
overige cijfers voldoende.    

c. Afwijzen in alle andere gevallen. 
Een leerling die door een extra vak in de bespreekzone komt, terwijl de leerling zonder het 
extra vak bevorderd zou worden, mag over naar het volgende leerjaar maar moet dan het 
extra vak wel laten vallen. 
Een leerling die door het extra vak een onvoldoende lijst heeft terwijl de lijst zonder het extra 
vak een bespreeklijst of een voldoende lijst zou zijn, wordt in bespreking gebracht. 

d. Handelingsdelen 
Handelingsdelen moeten tenminste voldoende zijn uitgevoerd. Bij onvoldoende 
handelingsdelen wordt er voor maximaal één vak een taak opgelegd. Indien een leerling 
meerdere handelingsdelen niet naar behoren heeft voldaan, dan wordt de leerling niet 
bevorderd. Bij één onvoldoende handelingsdeel, wordt de leerling een taak opgelegd die 
voldoende moet worden uitgevoerd, wil de leerling alsnog bevorderd worden. De taak moet 
uiterlijk 5 schooldagen na aanvang van het nieuwe schooljaar voldoende zijn voltooid. Voldoet 



een leerling hieraan niet, dan vindt geen bevordering plaats. De vakken levensbeschouwing, 
lichamelijke opvoeding en de maatschappelijke stage tellen in hun geheel als handelingsdeel.  

 


