
Bevorderingsregeling 2020 (aanpassingen i.v.m. coronacrisis) 

 

In de schoolgids staan de bevorderingsafspraken per vestiging van 2College. Doordat we dit jaar geen 

normale lessen en beoordelingen hebben kunnen verzorgen, is er een aangepaste maatregel die 

geldt voor alle leerlingen van 2College. Hierbij is het uitgangspunt dat er recht wordt gedaan aan het 

belang van de leerling en dat de leerling niet de dupe mag worden van de omstandigheden, maar dat 

er een kansrijk perspectief geboden wordt, waarbij we veel verantwoordelijkheid bij leerling en 

ouders leggen. Hieronder zie je in een schema hoe de bevorderingsbeslissing tot stand komt. 

Voor 1 juni: 

Elke leerling krijgt een advies waar de leerling het volgend schooljaar, volgens de school, het beste 

zijn schoolloopbaan kan vervolgen. Hierbij zijn de volgende criteria van belang: 

- Hoe stond de leerling er op 1 maart voor ( wat als toen de “gewone” bevorderingscriteria 

hadden gegolden)? 

- Wat is de prognose volgens de vakdocenten bij de verschillende vakken voor deze leerling bij 

bevordering naar een volgend leerjaar? 

- Hoe is de inzet, ontwikkeling en motivatie de afgelopen 2 maanden geweest? 

Advies kan zijn : 

- Bevorderen naar volgend leerjaar 

- Bevorderen naar volgend leerjaar met een bepaald niveau ( vmbo-b,k,t, havo, vwo), leerling 

kan alleen naar het aangegeven niveau of krijgt keuze tussen twee niveaus 

- Bevorderen met een pakketadvies, leerling kan alleen naar het aangegeven profiel 

- Bevorderen onder bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden in de periode van 

1 juni tot aan de zomervakantie 

- Doubleren, leerling moet hetzelfde leerjaar overdoen 

- Afstromen, leerling gaat naar het volgende leerjaar, maar op een niveau lager (dit kan 

betekenen dat er gezocht moet worden naar een andere school / vestiging) 

- Afstromen, leerling blijft in hetzelfde leerjaar, maar op een niveau lager (dit kan betekenen 

dat er gezocht moet worden naar een andere school / vestiging) 

Bij deze regeling horen de volgende voorwaarden: 

- MR moet instemming geven op deze regeling 

- Leerling moet na het advies bevorderd te zijn, wel voortgang tonen in de periode na 1 juni 

tot einde schooljaar 2019-2020 

- Leerlingen die advies afstromen krijgen, moeten zich, indien van toepassing, vóór 6 juni 

aanmelden op een andere school, ook wanneer er nog bezwaar wordt aangetekend 

- Een eventueel bezwaar moet binnen 1 week worden aangetekend bij de teamleider 

Leerling (ouders) zijn het niet eens met het advies 

Wanneer een leerling (ouders) het niet eens is (zijn) met het advies, dan moet er een schriftelijk 

bezwaar tegen het advies worden aangeleverd. Hierin moet beargumenteerd worden waarom het 

gegeven advies, volgens ouders/leerling niet passend wordt gevonden. Er wordt na het indienen van 

een  bezwaar een gesprek georganiseerd met de teamleider, mentor en de ouders/leerling om te 

kijken of ze het eens kunnen worden. Dit kan onder andere betekenen dat er voorwaarden worden 

afgesproken. Wanneer men er niet uitkomt, volgt een tweede ronde waarbij de vestigingsdirecteur 

aansluit. Als ook hier geen akkoord wordt bereikt, zal er bij de rector een nieuw bezwaar moeten 

worden aangetekend, waarna een definitieve beslissing valt.  
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