
BEVORDERINGSNORMEN VWO 5 2022/2023  
  
De bevorderingsregels van vwo 5 zijn afgeleid van de slaag/zakregeling bij het eindexamen.  
Daar geldt voor slagen:  

• Het gemiddelde CE cijfer is een 5,5 of hoger.  
• Het eindcijfer voor Nederlands, Engels of wiskunde mag geen vier zijn.  
• Voor Nederlands, Engels en wiskunde mag er maar één vijf voorkomen als 
eindcijfer  
• Geslaagd bij alles 6 of hoger.  
• Geslaagd bij één 5 en de rest 6 of hoger.  
• Geslaagd bij één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0.  
• Geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 
6,0.  

  
Gemiddelden worden berekend over de afgeronde eindcijfers.   
We ronden daarbij af: .,45 naar beneden en .,46 naar boven.  
  
Evenals bij het examen geldt in vwo-5 het aantal onvoldoendes als norm voor overgaan, 
bespreken of afwijzen.  

  
LO telt niet mee voor de bepaling van 6,0 gemiddeld. Het vak LO moet minimaal voldoende 
zijn.  
  
De combinatievakken tellen bij de bevordering als één vak. Het cijfer is het gemiddelde van 
die vakken, waarbij alle vakken even zwaar meewegen.   
In vwo 5 betreft maatschappijleer en CKV.   
Het afgeronde gemiddelde telt mee voor de overgang.   

  
Bij de kunstvakken telt het gemiddelde van het praktijkvak en het theoretische vak mee als 
één cijfer voor de overgang.   
  
Leerlingen die een extra keuzevak of keuzevakken volgen mogen één vijf of één vier 
schrappen uit de keuzevakken.  
  
Als algemene regel voor bevordering geldt dat alle PTA onderdelen moeten zijn afgerond 
(compleet ED). Bovendien moeten alle handelingsdelen met een voldoende zijn afgesloten.  
  
Bevorderd:  

• Met 0 onvoldoendes.  
• Met één onvoldoende, mits dit een 5 is.  
• Met één 4 maar gemiddeld een 6,0 of hoger.  
• Met twee onvoldoendes als dat twee vijven of één 5 en één 4 is, maar 
gemiddeld 6,0 of hoger.  

  
Bespreken:  

• Met 1 onvoldoende als dit een 3 of lager is of één 4 en gemiddeld lager dan 
6,0. Met 2 onvoldoendes (5-5 of 5-4) als het gemiddelde niet een 6,0 is.  



• Met 2 onvoldoendes in het geval van 4-4.  
• Met 3 onvoldoendes in het geval van 5-5-5, 5-5-4.  

  
NB. De leerling wordt altijd besproken als er niet aan de voorwaarde voor Nederlands, Engels 
en wiskunde wordt voldaan.  
  
Niet bevorderen:   
Alle andere gevallen.  
  
School verlaten:  

• Een leerling die tweemaal in vwo-5 doubleert moet de school verlaten.  
• een leerling die twee opeenvolgende leerjaren (klas 4 en 5) doubleert moet de 
school.  

  
 


