
 
 
 
 

 

 

Samenvatting aangepaste bevorderingsnormen VHL Leiderdorp schooljaar 2019-
2020.  

 

Op onze site vindt u het volledige document hier. 
 

Waarom aangepaste bevorderingsnormen? 
Normaal gesproken worden aan het eind van het schooljaar tijdens de overgangsvergaderingen 
definitieve besluiten genomen over de overgang. Dit gebeurt aan de hand van het opgestelde 
schoolbeleid zoals verwoord in de VHL Bevorderingsnormen. 
 
In deze bijzondere periode hebben we echter de bevorderingsnormen aangepast om voldoende recht 
te doen aan de kansen van leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen op onze school 
hiermee een reële en haalbare kans krijgen in de volgende schooljaren. 
 
In de reguliere bevorderingsnormen hanteren we op eindcijfers gebaseerde bespreekzones. Nu 
hebben leerlingen echter nauwelijks gelegenheid gehad om ’cijfers op te halen’ en hebben ze ook 
minder contactmomenten gehad voor de verschillende vakken. Daar komt nog bij dat er een groot 
beroep is gedaan op hun zelfstandigheid. We kiezen daarom voor een andere werkwijze. We kijken 
hierbij naar zowel de resultaten en de inzet vóór de Coronatijd (voor 16 maart 2020) en tijdens de 
Coronatijd (na 16 maart 2020). 
 
Nieuwe categorieën 
In de periode na 16 maart kijken we naar de leervorderingen tijdens de periode van thuisonderwijs: 
inzet, inzicht, actief meedoen, organisatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. We hanteren hierbij vier 
categorieën: 
 

 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 

Tot en met 16 maart Voldaan Voldaan Niet voldaan Niet voldaan 

Na 16 maart Naar behoren Niet naar behoren Naar behoren Niet naar behoren 

 
Tot en met 16 maart konden leerlingen aan de bevorderingsnormen voldoen. Na 16 maart noteren 
docenten de studievoortgang bij opdrachten met een ‘O, V, G’ notatie in Magister. Daarnaast 
rapporteren de docenten de mentor over de getoonde actieve inzet en het getoonde inzicht sinds 16 
maart.  
 
Leerlingen in categorie 1 worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Leerlingen uit categorie 2 en 
3 vallen in een nieuwe bespreekzone. Hun overgang wordt besproken, waarbij beantwoording van de 
vraag “Wat is er nog nodig om deze leerling kansrijk in het volgend leerjaar te kunnen laten starten?” 
centraal staat. Leerlingen in categorie 4 zijn in principe niet bevorderbaar. Door gebruik te maken van 
een systeem zoals hierboven, hebben meer leerlingen een kans zich alsnog te bewijzen in het volgende 
leerjaar en kan daar waar nodig maatwerk geboden worden. 
 

 

https://vhl.nl/leiderdorp/kwaliteit-bevorderingsnormen/
https://vhl.nl/leiderdorp/wp-content/uploads/2019/10/VHL_Bevorderingsnormen_2019-2020.pdf


Mogelijkheden bij overgang naar het volgende leerjaar 
Bij onze besluiten over bevordering kiezen we nu uit vier mogelijke opties: 

• De leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau; 

• De leerling is niet bevorderd naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau. En wordt 
bevorderd naar het volgende leerjaar, maar op een lager niveau (bijvoorbeeld van vwo naar 
havo niveau); 

• De leerling doubleert in het huidige leerjaar, op het huidige niveau of op een lager niveau. 

• De leerling is voorwaardelijk in het volgende leerjaar geplaatst, op hetzelfde of een lager 
niveau.  

 
Voorwaardelijke plaatsing 
Bij een voorwaardelijke bevordering start een leerling onder voorwaarden in het volgende leerjaar. De 
ouder(s), leerling en schoolleiding tekenen hiervoor een contract. Hierin staan afspraken waaraan 
moet worden voldaan. In de eerste weken van het schooljaar worden de schoolresultaten gemonitord 
door de mentor en de ouder(s), er wordt een goed plan van aanpak gemaakt en de leerling neemt 
hierbij een actieve rol in. In december 2020 beoordeelt de schoolleiding of de schoolresultaten en de 
actieve inzet van de leerling voldoende zijn en besluit over vervolg op het huidige niveau of eventuele 
terugplaatsing naar een lager niveau of leerjaar.  
 
De voorwaardelijke bevordering wordt niet gehanteerd bij leerlingen die nu in het derde leerjaar 
zitten. 
 

Nieuwe prognose en maatwerk 
Leerlingen die volgens onze nieuwe prognose nog onvoldoende studievoortgang hebben geboekt 
worden ingedeeld in categorie 2 of 3. De mentor neemt contact met deze leerlingen en hun ouder(s) 
op. De mentor bespreekt de maatwerkondersteuning die geboden wordt om de achterstand in te 
lopen. Dit gebeurt door deel te nemen aan extra leeractiviteiten, die al dan niet gekoppeld zijn aan de 
resultaten van aanvullende diagnostische toetsing op school. 
 
De maatwerkondersteuning gebeurt volgens een rooster in de middagen tussen 14.00 uur en 15.30 
uur. Daarnaast blijven de leerlingen ‘s ochtends deelnemen aan het onderwijs op afstand en aan extra 
wekelijkse activiteiten op school met de hele klas.  
 
Leerlingen die zowel voor als na 16 maart onvoldoende studievoortgang hebben geboekt worden in 
categorie 4 ingedeeld. Wanneer de leerling onvoldoende capaciteiten (inzicht) heeft om het onderwijs 
op hetzelfde niveau voort te zetten, wordt een ander maatwerktraject afgesproken om volgend 
schooljaar op een lager niveau goed te kunnen starten. 
 

Tijdpad 
• 20-25 mei: invullen inventarisatie door docenten m.b.t. studievoortgang na 16 maart 2020 

• 26 en 27 mei: maken maatwerkrooster voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen 

• 26 tot en met 28 mei: vaststelling vernieuwde prognose 

• 2 juni: registratie in logboek Magister van prognose en aanvullend telefonisch contact tussen 
mentor, leerling en ouder(s). 

• 2 juni tot en met 14 juli: uitvoering maatwerktraject en afstandsonderwijs 

• 10 juli: Definitieve status ten aanzien van bevordering wordt vastgesteld door de teamleider 
aan de hand van rapportage door docenten. 

• 13 en 14 juli: tijdens leerlingbespreking worden de afspraken besproken over leerlingen in 
categorie 2,3 en 4 die in aanmerking komen voor een zomerschooltraject, een voorwaardelijke 
bevordering op hetzelfde niveau, doublure of plaatsing op een lager niveau. Ouders en leerling 
zijn voorafgaand aan de leerlingbespreking geïnformeerd door de mentor. 


