
Erratum PTA vwo 6 - schooljaar 2015-2016 

9               6 vwo - Reglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 

14. Bevorderings-/slaagregeling 
14.1 De bevorderingsregeling is gelijk aan de slaagregeling van 5 havo en 6 vwo, exclusief de 5,5-regeling 

van het Centraal Examen. 
  
 Een leerling is bevorderd/geslaagd als: 

• alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
• er één keer een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
• er één keer een 4 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde 

van alle eindcijfers tenminste een 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat de 4 niet is behaald voor Ne, 
En of wi; 

• er tweemaal een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde 
van alle cijfers tenminste 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat maximaal 1x een 5 is behaald voor Ne, 
En of wi; 

• er één keer een 4 en één keer een 5 behaald is en verder alle eindcijfers 6 of hoger zijn, 
waarbij het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt; hierbij geldt dat de 4 niet is 
behaald voor Ne, En of wi. 

• voor 4 vwo en 4 havo geldt dat maatschappijleer en levensbeschouwing worden 
samengevoegd tot één cijfer dat meetelt voor de overgang, afgerond op twee decimalen, 
vervolgens wordt het afgerond op hele eindcijfers. 

• voor 5 vwo geldt dat ANW, maatschappijleer en levensbeschouwing worden samengevoegd tot 
één cijfer dat meetelt voor de overgang, afgerond op twee decimalen. Het eindrapportcijfer op  
1 decimaal in het voorexamenjaar is tevens het cijfer voor schoolexamen 1 en niet 
herkansbaar. 

 Rekenen: 
• Het vak rekenen is in 5 vwo en 4 havo een handelingsdeel en dient met een voldoende 

afgesloten te worden;  
• Indien het vak rekenen met een onvoldoende (eindcijfer lager dan 5,5) wordt afgesloten, ben je 

automatisch een bespreekgeval. De overgangscommissie zal dan bepalen of je over kan gaan. 
In de overweging van de commissie zal het behaalde cijfer voor de officiële rekentoets en het 
advies van de rekendocent (o.a. o.b.v. inzet tijdens de lessen) worden meegenomen; 

• Leerlingen die in 5 vwo of 4 havo doubleren, krijgen geen vrijstelling voor de eindrekentoets. Is 
het handelingsdeel rekenen behaald én heeft de leerling een 6 of hoger behaald voor de 
eindrekentoets dan hoeft de leerling geen rekenlessen te volgen, maar maakt hij wel de 
rekentoets; 

• In de bovenbouw bestaat de overgangscommissie uit de conrector begeleiding en organisatie, 
de mentor, een decaan en de afdelingsleider;  

• In de bovenbouw zijn er, behalve in bovengenoemde situatie, geen bespreekgevallen. 
  

Voor de eindexamenklassen geldt verder het volgende: 
• De afgeronde cijfers voor maatschappijleer, levensbeschouwing, het profielwerkstuk en het vak 

ANW (alleen vwo) worden bij elkaar gevoegd tot een eindcijfer, het combinatiecijfers. Indien de 
uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer 
achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond, indien dat cijfer een 5 of hoger is, 
naar boven afgerond. Alle onderdelen moeten minimaal met een 4 worden gewaardeerd. 

• In alle gevallen moeten oriëntatie op vervolgonderwijs, levensbeschouwing, CKV, MAS en 
lichamelijke opvoeding beoordeeld zijn als voldoende of goed. Voor levensbeschouwing en 
MAS krijgen de leerlingen een certificaat bij het examen. 

• Het gemiddelde cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen moet minimaal een 5,5 bedragen. 
 

 Erratum: 
• Bij de eindresultaten voor Nederlands, Engels en wiskunde mag ten hoogste één vijf 

voorkomen, de zgn. kernvakkenregel. 
• Vwo-leerlingen moeten minimaal een 5 halen voor de rekentoets. Alleen als blijkt dat meer dan 

5% van de vwo-leerlingen zakt vanwege de rekentoets dan wordt het vangnet ingesteld. Dit 
betekent dat die leerlingen in dat geval een 4 in plaats van een 5 mogen halen. 

 


