
BEVORDERINGSBELEID CORONA-CRISIS Baudartius College 
  
Aanpassing bevorderingsbeleid  
In verband met de coronacrisis is besloten om het bevorderingsbeleid 2019-2020 van het Baudartius 
College – midden in het schooljaar – aan te passen. Het schooljaar 2019 – 2020 is niet te vergelijken 
met welk ander schooljaar dan ook. Al vanaf 16 maart volgen onze leerlingen, zo goed en zo kwaad als 
mogelijk, thuisonderwijs. Docenten geven ‘digitaal’ les en begeleiden leerlingen op afstand. Ouders 
proberen thuis hun kinderen zo goed mogelijk te helpen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het leren 
en de leerprestaties van onze leerlingen. Omdat we niet willen dat leerlingen voor de overgang 
zwaarder worden afgerekend door deze onwerkelijke en spannende situatie met onderwijs in een 
alternatieve vorm, en we te maken hebben met verschillende thuissituaties van leerlingen, hebben we 
het bevorderingsbeleid aangepast.   
  
Bevordering 2020 - 2021  
Op basis van de prognoses, nemen we een beslissing waar de leerling het onderwijs leerjaar 2020-2021 
volgt. Op deze manier halen we de onzekerheid van “ga ik wel of niet over” weg bij leerlingen (en 
docenten) en voorkomen we dat er in de laatste weken, als we weer wél naar school mogen, veel 
getoetst gaat worden.  Een mentor krijgt van vakdocenten advies over de doorstroom naar het volgend 
schooljaar. In het advies wordt weergegeven hoe kansrijk een leerling is in het volgende leerjaar voor 
het vak en wat eventueel nodig is om die kans te vergroten. Het advies is gebaseerd op de resultaten 
tot en met 14 maart (laatste lesdag voordat de scholen wegens Corona gesloten werden), inzet bij 
onderwijs op afstand, aanwezigheid bij online lessen en profielkeuze bij leerjaar 3. Ons aangepast 
bevorderingsbeleid is als volgt (zie stroomschema):  
  

1. Leerlingen die voldoen aan de reguliere bevorderingsregeling worden aan het einde van dit 
jaar ook regulier bevorderd naar het volgende leerjaar. Streefdatum vanaf 21 mei 2020 en uiterlijk 
29 mei hebben alle mentoren contact gezocht met de leerling over de overgang naar het volgende 
leerjaar. In overleg met de vakdocenten wordt beoordeeld of de leerling met of zonder 
maatwerktraject te bevorderen is.  Een maatwerktraject volgt wanneer motivatie tot einde 
schooljaar achterwege blijft of wanneer er een individueel klein hiaat in de lesstof is ontstaan; 
 
2. Leerlingen die door de vakdocent kansrijk worden geacht in het volgend leerjaar maar niet 
voldoen aan de reguliere bevorderingsnorm, worden in het volgende leerjaar geplaatst met waar 
nodig een maatwerktraject.  
 
3. Leerlingen die niet bevorderbaar zijn en met wie al afspraken gemaakt zijn over doubleren of 
een gewijzigde leerroute zullen ook nu de afgesproken weg bewandelen. Dit geldt ook als dit 
proces nog niet geheel is afgerond.  

   
 
Maatwerktraject 
Aan het maatwerktraject zijn specifieke afspraken verbonden, waaronder een tijdpad op individueel 
niveau. Deze afspraken worden gemaakt en opgevolgd door de projectmanager maatwerk. Mocht een 
van deze leerlingen aan het einde van het schooljaar 2020 – 2021 opnieuw niet regulier bevorderd 
kunnen worden, dan zullen we vanwege de corona-crisis soepeler omgaan met het beleid dat 
leerlingen niet twee jaar achter elkaar geplaatst mogen worden;  
 
Uiteraard vraagt het van ‘geplaatste leerlingen’ (en hun ouders) een extra inspanning om in het nieuwe 
schooljaar succesvol te zijn. Deze leerlingen hebben hiaten op één of meer vakken. De leerling stelt 
daarom aan het begin van het nieuwe schooljaar (of eerder) samen met zijn ouder(s) en coach een 
persoonlijk ontwikkelplan op waarin doelstellingen en afspraken helder beschreven worden.  
 



 
 
Stroomschema bevordering schooljaar 2019-2020: 
 
 
 

        Cijfers voldoende voor bevordering?  
                      (afgenomen voor 16 maart 2020) 
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resultaten / motivatie op peil gebleven? Al afspraken gemaakt over de  
te lopen route volgend jaar? 
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 Bevorderd   bevorderd met maatwerk      doubleren/gewijzigde  
              leerroute 
 
 
 
 
 
 


