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Bevorderingsrichtlijnen leerjaar 2 en 3 havo, vwo Lingecollege Lyceum 2019-2020 
 
Inleiding 
Lingecollege als ontmoetingsplaats voor leven, leren en groeien: in het schoolplan is dit het 
uitgangspunt voor veel activiteiten die op school plaatsvinden. Als het gaat om leren is de school van 
mening dat een hoog kennisniveau belangrijk en noodzakelijk is. Maar een goede doorstroming is net 
zo van belang: het begint bij de plaatsing van een leerling in de afdeling die bij het niveau van de 
leerling past. Het gaat verder met de doorlopende route van de leerling naar het eindexamen toe. 
 
Een ontmoetingsplaats voor groeien houdt in dat we de ontwikkeling van een leerling in elke 
schoolfase volgen: we kijken naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling met als beginpunt het 
advies van de basisschool. Na het eerste leerjaar gaat de leerling verder in de leerweg die het best bij 
hem/haar past. Dit ontwikkelingsperspectief monitoren we gedurende alle leerjaren. We  evalueren  
en stellen bij daar waar nodig. Behaalde cijfers moeten de ontwikkeling en het niveau van de leerling 
bevestigen. 
 
De leerling krijgt steeds meer regie over zijn onderwijsleerproces. Dit gebeurt stapsgewijs, van geleid, 
begeleid naar zelfstandig en uiteindelijk naar zelfverantwoordelijk. De leerling krijgt hierin voldoende 
ruimte voor eigen ontwikkeling en om zijn ambities waar te maken. 
Dit betekent dat het bevorderingsbeleid jaarlijks opnieuw geformuleerd moet worden. 
 
Eindvergadering 
In de leerlingenbesprekingen gedurende het schooljaar bespreken we de ontwikkeling van een 
leerling. Het ontwikkelingsbeeld dat vanaf de instroom van een leerling is ontstaan leidt dan tot de 
plaatsing van de leerling in een passend (liefst: volgend) leerjaar. Daarmee spreken we tevens een 
verwachting uit voor het toekomstig haalbare niveau. 
 
Uitgangspunten bevordering 

In dit bevorderingsbeleid staat een aantal uitgangspunten die bepalend zijn voor de doorstroming 
van leerlingen naar een volgend leerjaar. En ze zijn daarmee ook bepalend voor de leerlingbespreking 
in april (determinatie) en aan het eind van het schooljaar: 
 

o Het ontwikkelingsperspectief (sociaal/emotioneel, studiehouding, inzicht, prestaties) is 
richtinggevend voor plaatsing in een leerjaar. 

o De bespreking doet recht aan het individuele belang van een leerling. 
o Cijfers ondersteunen de visie van de bespreking. 
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Aanvullende richtlijnen 
Tijdens de rapportvergadering wordt een leerling bevorderd naar havo 3 dan wel atheneum 3 dan wel 
gymnasium 3. 
De leerlingen die niet direct bevorderd zijn komen in bespreking. De vergadering geeft advies of 
neemt een bindend besluit: 
 
- de leerling wordt bevorderd naar havo 3 dan wel atheneum 3 dan wel gymnasium 3  of 
- de leerling doubleert in havo 2 dan wel atheneum 2 of gymnasium 2, of wordt toegelaten tot mavo 

2  dan wel havo 2  of 
- de leerling wordt toegelaten tot mavo 3 dan wel havo 3 dan wel atheneum 3 (gym 2-leerlingen). 
 
 

3 gymnasium, atheneum, havo naar leerjaar 4 
 
Tekort- 
Punten 
 

Punten 13 
vakken 

 Uitslag 

0/1 
 

  bevorderd 
 

max. 3 met 
max. 1 in een 
kernvak of 
profielvak 
 

minimaal 78  bevorderd 
 

overig 
 

  bespreken 
 

 
 
Aanvullende richtlijnen 
Tijdens de rapportvergadering wordt een leerling bevorderd naar havo 4 dan wel vwo 4. 
De leerlingen die niet direct bevorderd zijn komen in bespreking. De vergadering geeft advies of 
neemt een bindend besluit: 
 
- de leerling wordt bevorderd naar havo 4 dan wel vwo 4  of 
- de leerling wordt bevorderd naar havo 4 dan wel vwo 4 bij wijziging van het profiel of vak of 
- de leerling wordt toegelaten tot mavo 4 dan wel havo 4 dan wel atheneum 4 (gym 3-leerlingen) of 
- de leerling doubleert in havo 3 dan wel atheneum 3 of gymnasium 3 of wordt toegelaten tot mavo 3  

dan wel havo 3. 
  

2 gymnasium, atheneum, havo naar leerjaar 3 
 
Tekort- 
Punten 
 

Punten 13 
vakken 

Punten 14 
vakken 

Uitslag 

0/1 
 

  bevorderd 
 

max. 3 
met max. 1 in 
de kernvakken 
 

minimaal 78 minimaal 84 bevorderd 
 

overig   bespreken 


