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Elke werkeenheid wordt afgesloten met een voldoende, zwakke of onvoldoende beoordeling. 

Zwakke en onvoldoende werkeenheden spelen een grote rol bij determinatie in de onderbouw en 

bij de bepaling van het schooltype en profielkeuze in de bovenbouw. Onvoldoende werkeenheden 

hebben tevens invloed op het minimumtempo van de leerling. 

De behaalde resultaten van de periode zijn bepalend voor de beoordeling van de werkeenheid. 

Hierbij wordt gekeken naar voldoende en onvoldoende cijfers, mogelijk behaalde tekorten en 

benodigde compensatie. 

Werkeenheid cijfers per vak 

Cijfer is Telt als 
aantal 

tekorten 

4,8 t/m 5,4 1 

3,8 t/m 4,7 2 

0 t/m 3,7 3 

Compensatiepunten 

aantal 
tekorten 

Compensatie nodig 

1 Geen 

2 2 compensatiepunten 

3 3 compensatiepunten 

 Cijfer: vanaf 6,5 en hoger  (Vb: vak 6,6: 1 compensatie, 9,3: 1 compensatie) 

o Let op: een 6,4 voor een vak is dus GEEN compensatiepunt 

 Niet examenvakken: leveren tezamen max. 1 compensatiepunt  

 

Niet examenvakken onderbouw: LO, levensbeschouwing, muziek, bv, techniek, pro-science 

en drama 

Niet examenvakken bovenbouw: LO, levensbeschouwing, maatschappijleer (behalve op 

VTL), CKV, ANW, bv-pr, dr-pr  

Normering alle leerlingen 

Beoordeling    

Voldoende Alle cijfers voldoende Aantal tekorten:                               
1 en geen compensatie 
nodig 

Aantal tekorten:      
2 én er zijn 2 
compensatiepunten 

Zwak Aantal tekorten:  
3 en er zijn 3 
compensatiepunten 

Bovenbouw:  
Aantal tekorten kernvakken: 
2 en voldoende compensatie 

 

Onvoldoende Aantal tekorten: 2 of 3 
en onvoldoende 
compensatie 

Aantal tekorten: 4 of meer  

 Onvoldoende werkeenheden leiden tot verhoging van het MT met 1. 

 Bovenbouw is 4 vmbo-tl, 4 en 5 havo, 4, 5 en 6 vwo 

 Kernvakken: vmbo-tl: Nederlands Havo/vwo: Nederlands, Engels, wiskunde 
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Herkansingen 

 Maximaal  drie herkansingen per werkeenheid. 

 Onderbouw:  

o Herkansingen moeten worden gebruikt om een werkeenheid voldoende of zwak te 

maken. 

o Als door herkansingen de werkeenheid nooit voldoende of zwak kan worden, dan 

wordt de werkeenheid onvoldoende en is het niet verplicht de werkeenheid te 

herkansen.  

 Bovenbouw:  

o Examenvakken lager dan 4,8 moeten altijd worden herkanst. 

o SE’s tellen buiten de drie herkansingen. 

Herstel 

 Geen herstelwerk voor klas 1en 2. 

 Vanaf klas 3: maximaal voor 1 vak, alléén als door voldoende herstelwerk de werkeenheid 

zwak zou kunnen worden. 

 Herstelwerk moet gelijkwaardig zijn aan een toets. Het levert een cijfer en mogelijk 

compensatie. 

 Herstelwerk levert een zwakke of onvoldoende werkeenheid (een werkeenheid wordt dus 

nooit voldoende door herstelwerk).  
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Voorbeelden 

In de voorbeelden is ter verduidelijking kleuren en vet gedrukt gebruikt voor tekorten en 

compensatievakken. 

Oranje: 3 tekorten; Paars: 2 tekorten; Rood: 1 tekort, Groen: compensatie 

Voorbeeld 1: onderbouw: 

 

 Ne: 4,9 en Sp: 3,9: dus 3 tekorten 

 Compensatie niet examenvakken door Lo, Lb en PrSc. Dus 1 compensatie niet 

examenvakken 

 Compensatie uit examenvakken: Gs en Wi. Dus 2 compensatie uit examenvakken 

 Voldoende compensatie, drie tekorten: dus zwakke werkeenheid 
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Voorbeeld 2: bovenbouw VWO:  

 

 leerling heeft 5,2 voor Nederlands en 4,9 voor wiskunde, de rest is voldoende en er is 

voldoende compensatie: kaart zwak door kernvakregeling  
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Voorbeeld 3: bovenbouw VTL  

 

 leerling heeft 3,9 voor Nederlands, alle andere vakken voldoende en voldoende 

compensatie: kaart zwak   
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Voorbeeld 4: bovenbouw HAVO 

Normering Werkeenheid 5 HAVO 
Vakken           

Examen cijfer   Criteria     

Ne 3,9   aantal tekorten 2   

Fa     compensatie examenvakken 0   

Du     
compensatie niet 
examenvakken 1   

En 5,8   totale compensatie 1   

Sp           

Gst           

Ak     Kernvak: # tekort Ne-En-Wi 2   

Wi A/B/C 6,2   Beoordeling: ONVOL   

Wi D           

Inf 6,1         

Na 5,8         

Scheik 5,9         

Bi 5,7         

Ec           

M&O           

KA           

KB           

KD           

            

Niet-examen         

Lo 7,5         

Lb 8,9         

            

aantal 
cijfers 9         

 

leerling heeft  

o 3,9 voor Nederlands (2 tekorten, kernvak) 

o Compensatie 

 8,9 voor LB,  

 7,5 voor LO dus 1 compensatiepunt uit niet-examenvakken.  

o Geen compensatie uit examenvakken 

o Onvoldoende compensatie: onvoldoende werkeenheid 

Overigens: als de leerling compensatie had uit examenvakken, was de kaart zwak geworden. De 

leerling moet echter te allen tijde Nederlands herkansen, want  examenvakken lager dan een 4,8 

moeten altijd worden herkanst in de bovenbouw. Herstel van Nederlands behoort nog wel tot de 

mogelijkheden. 

 


