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Aangepaste bevorderingsnormen 2019-2020 

Voor alle leerlingen m.u.v. de leerlingen van leerjaar 1 in een gemengde (H/M of V/H) 

brugklas geldt: 

1. De afdelingsleider besluit dat een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar 

in dezelfde onderwijssoort wanneer: 

- De leerling op basis van de cijfers van periode 1 en 2 voldeed aan de 

oorspronkelijke overgangsnorm, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot bevordering, of  

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot voorwaardelijke 

bevordering, maar de ouders en leerling kiezen ervoor dit advies naast zich 

neer te leggen. 

 

2. De afdelingsleider besluit dat een leerling voorwaardelijk is bevorderd naar het 

volgende leerjaar (m.u.v. het eindexamenjaar 4M, 5H en 6V) in dezelfde 

onderwijssoort wanneer: 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot voorwaardelijke 

bevordering, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot doubleren in hetzelfde 

leerjaar, maar de ouders en leerling kiezen ervoor dit advies naast zic h neer te 

leggen. 

 

3. De afdelingsleider besluit dat een leerling doubleert in hetzelfde leerjaar wanneer: 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot doubleren in hetzelfde 

leerjaar, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot bevordering naar een 

hoger leerjaar van een andere onderwijssoort (van vwo naar havo, van havo 

naar mavo of van mavo naar vmbo-kb), maar de ouders en leerling kiezen 

ervoor dit advies naast zich neer te leggen en een leerling niet eerder 

gedoubleerd is in dit leerjaar 

 

4. De afdelingsleider besluit dat een leerling wordt bevorderd naar een hoger 

leerjaar van een andere onderwijssoort (van vwo naar havo, van havo naar mavo 

of van mavo naar vmbo-kb) wanneer: 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot  bevordering naar een 

hoger leerjaar van een andere onderwijssoort (van vwo naar havo, van havo 

naar mavo of van mavo naar vmbo-kb); 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot doubleren in hetzelfde 

leerjaar van een andere onderwijssoort (van vwo naar havo, van havo naar 

mavo of van mavo naar vmbo-kb), maar de ouders en leerling kiezen ervoor 

dit advies naast zich neer te leggen 

- De leerlingen van de adviescommissies het advies krijgt tot doubleren in 

dezelfde onderwijssoort, maar ouders kiezen ervoor de leerling te bevorderen 

naar een andere onderwijssoort (van vwo naar havo, van havo naar mavo of 

van mavo naar vmbo-kb) 
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5. De afdelingsleider besluit dat een leerling doubleert in hetzelfde leerjaar van een 

andere onderwijssoort (van vwo naar havo, van havo naar mavo of van mavo 

naar vmbo-kb) wanneer: 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot doubleren in hetzelfde 

leerjaar van een andere onderwijssoort (van vwo naar havo, van havo naar 

mavo of van mavo naar vmbo-kb) 

 

6. Een leerling van 4M of 5H die voor 1 april 2020 heeft laten weten door te willen 

stromen naar 4H resp. 5V wordt dit indien de leerling geslaagd is altijd 

toegestaan.  

Voor de leerlingen van leerjaar 1 in een gemengde (H/M of V/H) brugklas geldt: 

7. De afdelingsleider besluit dat een leerling van een H/M of een V/H brugklas is 

bevorderd naar klas 2 havo (H/M brugklas) resp. 2 vwo (V/H brugklas) wanneer: 

- De leerling op basis van de cijfers van periode 1 en 2 voldeed aan de 

oorspronkelijke overgangsnorm voor de betreffende klas, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot bevordering naar de 

betreffende klas, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot voorwaardelijke 

bevordering naar de betreffende klas, maar de ouders en leerling kiezen 

ervoor dit advies naast zich neer te leggen. 

 

8. De afdelingsleider besluit dat een leerling van een H/M of een V/H brugklas is 

bevorderd naar klas 2 mavo (H/M brugklas) resp. 2 havo (V/H brugklas) wanneer: 

- De leerling op basis van de cijfers van periode 1 en 2 voldeed aan de 

oorspronkelijke overgangsnorm voor de betreffende klas, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot bevordering naar de 

betreffende klas, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies krijgt tot voorwaardelijke 

bevordering naar de betreffende klas, maar de ouders en leerling kiezen 

ervoor dit advies naast zich neer te leggen. 

 

9. De afdelingsleider besluit dat een leerling van een H/M of een V/H brugklas 

voorwaardelijk is bevorderd naar klas 2 mavo (H/M brugklas) resp. 2 havo (V/H 

brugklas) wanneer: 

- De leerling van de adviescommissie het advies tot voorwaardelijke bevordering 

naar de betreffende klas krijgt, of 

- De leerling van de adviescommissie het advies tot doubleren krijgt, maar de 

ouders en leerling kiezen ervoor dit advies naast zich neer te leggen. 

 

10.  De afdelingsleider besluit dat een leerling van een H/M of een V/H brugklas 

doubleert wanneer: 

- De leerling van de adviescommissie het advies tot doubleren krijgt, of  

- De leerling van de adviescommissie het advies tot bevordering naar 2 mavo 

(H/M brugklas) resp. 2 havo (V/H brugklas) krijgt, maar de ouders en leerling 

kiezen ervoor dit advies naast zich neer te leggen, of 

- De leerling van de H/M brugklas het advies tot afstromen naar vmbo-kb krijgt, 

maar de ouders en leerling kiezen ervoor dit advies naast zich neer te leggen. 
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Tegen het besluit van de afdelingsleider kunnen ouders in bezwaar en beroep gaan 

volgens de hiertoe opgestelde bezwaar- en beroepsregeling van het Christiaan Huygens 

College. 

 

 


