
Door-, op- en afstroom: de normen 
 
In alle leerjaren is er een norm voor doorstroom. In klas 1 en 2 is er daarnaast ook een 
norm voor opstroom. 
 
In de gevallen waarin de leerling de norm voor doorstroom niet haalt, vergadert en 
beslist het mentorteam over wat er met de leerling gebeurt: toch doorstromen, 
afstromen of doubleren. Hierover is altijd vooraf met leerling en ouders overleg. 
 
Bij beslissingen over doorstroom, opstroom en doubleren gaan we uit van het 
voortschrijdend gemiddelde, berekend op één decimaal. 
 
 
Klas 1 Mavo/Havo 
Je bent bevorderd van klas 1 naar klas 2 als: 

• Je 0 tekorten hebt; 
• je 1 tekort hebt; 
• je 2 tekorten hebt met minimaal 1 compensatiepunt. Hierbij mag je maar 1 tekort 

hebben voor Nederlands, Engels en wiskunde; 
• je 3 tekorten hebt met minimaal 2 compensatiepunten. Hierbij mag je maar 1 

tekort hebben voor Nederlands, Engels en wiskunde. 
Naast één van bovenstaande scenario’s, moet je voor alle handelingsdelen ten minste 
een voldoende hebben. 
 
Opstroom 
Je kunt opstromen als je voldoet aan alle onderstaande scenario’s: 

• Je hebt 0 tekorten hebt; 
• je hebt voor Nederlands, Engels en wiskunde een 7,5 of hoger; 
• je hebt voor alle vakken minimaal als gemiddelde een 8,0. 

 
 
Klas 2 Mavo/Havo 
Je bent bevorderd van klas 2 naar klas 3 als: 

• Je 0 tekorten hebt; 
• je 1 tekort hebt; 
• je 2 tekorten hebt met minimaal 1 compensatiepunt. Hierbij mag je maar 1 tekort 

hebben voor Nederlands, Engels en wiskunde; 
• je 3 tekorten hebt met minimaal 2 compensatiepunten. Hierbij mag je maar 1 

tekort hebben voor Nederlands, Engels en wiskunde. 
Naast één van bovenstaande scenario’s, moet je voor alle handelingsdelen ten minste 
een voldoende hebben. 
 
Opstroom 
Je kunt opstromen als je voldoet aan alle onderstaande scenario’s: 

• Je hebt 0 tekorten; 
• je hebt voor Nederlands, Engels en wiskunde een 7,5 of hoger; 
• je hebt voor alle vakken minimaal als gemiddelde een 8,0.  



Klas 3 Mavo 
Je bent bevorderd van klas 3 naar klas 4 als: 

• Je 0 tekorten hebt; 
• je 1 tekort hebt; 
• je 2 tekorten hebt met minimaal 1 compensatiepunt. Hierbij mag je maar 1 tekort 

hebben voor Nederlands en Engels; 
• je 3 tekorten hebt met minimaal 2 compensatiepunten. Hierbij mag je maar 1 

tekort hebben voor Nederlands en Engels. 
 
Naast één van bovenstaande scenario’s, moet je voldoen aan alle onderstaande eisen: 

• Je hebt maximaal 2 tekorten voor de vakken die je in klas 4 hebt, waarvan 1 
tekort op Nederlands en Engels. Het compensatiepunt moet je hebben in de 
vakken die je in klas 4 hebt; 

• je hebt voor alle handelingsdelen ten minste een voldoende. 
 
 
Klas 3 Havo 
Je bent bevorderd van klas 3 naar klas 4 als: 

• Je 0 tekorten hebt; 
• je 1 tekort hebt; 
• je 2 tekorten hebt met minimaal 1 compensatiepunt. Hierbij mag je maar 1 tekort 

hebben voor Nederlands en Engels; 
• je 3 tekorten hebt met minimaal 2 compensatiepunten. Hierbij mag je maar 1 

tekort hebben voor Nederlands en Engels. 
 
Naast één van bovenstaande scenario’s, moet je voldoen aan alle onderstaande eisen: 

• Je hebt maximaal 2 tekorten voor de vakken die je in klas 4 hebt, waarvan 1 
tekort op Nederlands en Engels. Het compensatiepunt moet je hebben in de 
vakken die je in klas 4 hebt; 

• je voor alle handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. 
 
 
Klas 4 Havo 
Je bent bevorderd van klas 4 naar klas 5 als: 

• Je 0 tekorten hebt; 
• je 1 tekort hebt; 
• je 2 tekorten hebt. Hierbij mag je maar 1 tekort hebben voor Nederlands, Engels 

en wiskunde. (In het CM-profiel heb je geen wiskunde; dan geldt dit alleen voor 
Nederlands en Engels). 

 
Naast één van bovenstaande scenario’s, moet je voldoen aan alle onderstaande eisen: 

• Je gemiddeld op al je vakken waar je examen in doet minimaal een 5,5 gemiddeld 
hebt; 

• je voor alle handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. 
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