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Bespreekzone (i.p.v. 
bespreekgeval) 

Een leerling die door de docenten van de klas besproken wordt in de overgangsvergadering en over wie de docentenvergadering een 
besluit neemt t.a.v. de bevordering. Daarbij wordt aanvullende informatie gebruikt zoals bijvoorbeeld inzicht, werkhouding/motivatie, tempo 
en de resultaten van de CITO-Volgtoetsen. 

Opstromen In het volgende leerjaar een niveau hoger geplaatst worden. Dit kan alleen na een positief besluit van de docentenvergadering. 
Kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 
Compensatiepunten Het aantal punten op het eindrapport dat gevormd wordt door de optelling van het aantal cijfers dat een leerling hoger dan een 6 heeft 

behaald. 
• een 7 geldt als 1 compensatiepunt; 
• een 8 of geldt als 2 compensatiepunten; 
• een 9 of een 10 geldt als 3 compensatiepunten. 

Onvoldoende Een cijfer van 5 of lager 
Rapportcijfer Het op het rapport vermelde, op een geheel getal afgerond cijfer (dus zonder decimaal). 
Tekortpunten / tekorten Het aantal punten op het eindrapport dat gevormd wordt door de optelling van het aantal cijfers dat een leerling lager dan een 6 heeft 

behaald. Toelichting: 
• een 5 geldt als 1 tekort; 
• een 4 geldt als 2 tekorten 
• een 3 of lager geldt als 3 tekorten 

 
Een onvoldoende voor het praktijkvak BB en KB klas 3 telt dubbel. Dat wil zeggen: 

• een 5 telt als twee tekorten 
• een 4 telt als vier tekorten 

 

 
Inleiding 
De overgangsnormen binnen de verschillende afdelingen hebben de afgelopen jaren meerdere vormen aangenomen. Om de leesbaarheid te vergroten zijn de bestaande 
normen op eenduidige wijze op papier gezet. Dat heeft geleid tot dit document. 

 
Publicatie overgangsnomen 
De overgangsnormen worden jaarlijks na bespreking in de MR uiterlijk in oktober op de portalen weergegeven.  

 
Overgangsvergadering 
Voor de overgangsvergadering geldt het volgende: 

• De overgangsvergadering valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende afdelingsleider. 
• De overgangsvergadering bestaat uit de docenten van de betreffende klas. 
• Bij de overgang worden de leerlingen beoordeeld op het gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijferresultaten. 
• Het overgangsrapport vermeldt hele cijfers, dus zonder decimaal. 

• Voor alle leerlingen in de examenleerjaren staan de wegingen van de verschillende toetsen vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
• In havo en vwo van het Marne College is het niet toegestaan om in dezelfde onderwijsstroom  tweemaal in hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende 

leerjaren te doubleren. In die gevallen zal de opleiding op het Marne College in een andere stroom moeten worden voortgezet. 
• De overgangsvergadering, onder voorzitterschap van de afdelingsleider, behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de overgangsregeling. 

 
Toelichting gehanteerde begrippen 
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Overgangsnormen klas 1 vmbo BB naar klas 2 vmbo BB 
 
 

Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

• Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten bij de kernvakken en maximaal 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/Zij heeft het ‘vak’ LOB klas 1 met een voldoende afgerond 

 
 

Een leerling gaat niet over in het volgende geval:  
 

• Hij/zij heeft 3 tekorten bij de kernvakken 
• Hij/zij heeft meer dan 3 tekorten over alle vakken 

 
 

Een leerling is een bespreekgeval in het volgende geval: 
 

• Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten bij de kernvakken en maximaal 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 

 
 

Opmerking 
 
 

Bij opstromen naar 2 vmbo KB wordt de leerling altijd geplaatst in de bespreekzone. Om voor een dergelijke bespreking in aanmerking te komen heeft de leerling geen 
tekorten bij de kernvakken en is het gemiddelde over alle vakken 7,5 of hoger. 
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Overgangsnormen klas 1 vmbo KB naar klas 2 vmbo KB 
 
 

Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

• Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten bij de kernvakken en maximaal 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/Zij heeft het ‘vak’ LOB klas 1 met een voldoende afgerond 
 

 
 

Een leerling gaat niet over in het volgende geval: 
 

• Hij/zij heeft 3 tekorten bij de kernvakken 
• Hij/zij heeft meer dan 3 tekorten over alle vakken 

 
 

Een leerling is een bespreekgeval in het volgende geval: 
 

• Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten bij de kernvakken en maximaal 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 

 
 

Opmerking 
 

Bij opstromen naar 2 vmbo GT wordt de leerling altijd geplaatst in de bespreekzone. Om voor een dergelijke bespreking in aanmerking te komen heeft de leerling geen 
tekorten bij de kernvakken en is het gemiddelde over alle vakken 7,5 of hoger. 
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Overgangsnormen klas 2 vmbo BB naar 3 vmbo BB 
Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

• Hij/zij heeft allemaal voldoendes 
• Hij/zij heeft één onvoldoende 
• Hij/zij heeft twee onvoldoendes en maximaal twee tekorten (dus 2 vijven) 
• Hij/zij heeft twee onvoldoendes, 3 tekorten(dus een 4 en een 5) en minimaal vier compensatiepunten 

• Hij/Zij heeft het ‘vak’ LOB klas 2 met een voldoende afgerond 
 
 

Een leerling gaat niet over in de volgende gevallen: 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 5 tekorten en geen compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 6 tekorten en minder dan 3 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes, 5 tekorten en minder dan 2 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes, 6 tekorten en minder dan 4 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes en meer dan 6 tekorten 
• Hij/zij heeft 4 of meer onvoldoendes 

 
Een leerling wordt geplaatst in de bespreekzone in de volgende gevallen: 

• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 3 tekorten en minder dan 4 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 4 tekorten en minder dan 4 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 5 tekorten en minimaal 1 compensatiepunt 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 6 tekorten en minimaal 4 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3onvoldoendes en 3 of 4 tekorten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes, 5 tekorten en minimaal 2 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes, 6 tekorten en minimaal 4 compensatiepunten 

 
Opmerking 
Opstromen van 2 BB naar 3 KB is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

• Géén onvoldoendes op het eindrapport 
• Een 7,5 gemiddeld over alle vakken bij het voortschrijdend gemiddelde aan het einde van het schooljaar. 
• Een positief advies van de lerarenvergadering waarbij o.a. gekeken wordt naar de Vas toetsen (Vas = volg advies systeem van Cito) 
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Overgangsnormen klas 2 vmbo KB naar 3 vmbo KB 
Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
• Hij/zij heeft allemaal voldoendes 
• Hij/zij heeft één onvoldoende 
• Hij/zij heeft twee onvoldoendes en maximaal twee tekorten (dus 2 vijven) 
• Hij/zij heeft twee onvoldoendes, 3 tekorten (dus een 4 en een 5) en minimaal vier compensatiepunten 
• Hij/Zij heeft het ‘vak’ LOB klas 2 met een voldoende afgerond 

 
Een leerling gaat niet over in de volgende gevallen: 

• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 5 tekorten en geen compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 6 tekorten en minder dan 3 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes, 5 tekorten en minder dan 2 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes, 6 tekorten en minder dan 4 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes en meer dan 6 tekorten 
• Hij/zij heeft 4 of meer onvoldoendes 

 
Een leerling wordt geplaatst in de besprekzone in de volgende gevallen: 

• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 3 tekorten en minder dan 4 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 4 tekorten en minder dan 4 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 5 tekorten en minimaal 1 compensatiepunt 
• Hij/zij heeft 2 onvoldoendes, 6 tekorten en minimaal 4compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3onvoldoendes en 3 of 4 tekorten 
• Hij/zij heeft 3onvoldoendes, 5 tekorten en minimaal 2 compensatiepunten 
• Hij/zij heeft 3 onvoldoendes, 6 tekorten en minimaal 4 compensatiepunten 

 
Opmerkingen 
Opstromen van 2 KB naar 3 GT is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

• Géén onvoldoendes op het eindrapport 
• Een 7,5 gemiddeld over alle vakken bij het voortschrijdend gemiddelde aan het einde van het schooljaar. 
• Een positief advies van de lerarenvergadering waarbij o.a. gekeken wordt naar de Vas toetsen (Vas = volg advies systeem van Cito) 
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Overgangsnormen klas 3 vmbo BB naar 4vmbo BB & klas 3 vmbo KB naar 4vmbo KB 
 
Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
• Hij/zij heeft allemaal voldoendes 
• Hij/zij heeft 1 tekort. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten en minimaal één compensatiepunt 

 
• De volgende zaken zijn voldoende of goed afgesloten: 

o Het vak LOB voor klas 3, incl. het LOB-dossier 
o Lichamelijke opvoeding en Kunstvakken 1 
O De maatschappelijke stage 

 
• Elk afzonderlijk beroepsgericht keuzevak is afgesloten met minimaal een 4 

 
NB: de cijfers bij Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken 1 tellen niet mee voor het verkrijgen van compensatiepunten 
 
Een leerling gaat niet over van 3BB/3KB naar 4BB/4KB in de volgende gevallen: 
• Hij/zij heeft 4 of meer tekorten 
• Hij/zij heeft 3 tekorten en geen of 1 compensatiepunt 
• Hij/zij heeft een 3 of lager 

 
Een leerling wordt geplaatst in de bespreekzone in de volgende gevallen: 
• Hij/zij heeft 3 tekorten en minimaal twee compensatiepunten 
• LOB en het loopbaandossier zijn als onvoldoende beoordeeld door de coach. 
• Lichamelijke opvoeding en/of Kunstvakken-1 zijn onvoldoende afgerond. 
• De maatschappelijke stage is onvoldoende afgerond 
• Een beroepskeuzevak is afgerond met een 3 of lager 

 
 

NB: Het eindcijfer van het praktijkvak in de leerwegen BB en KB bestaat uit twee onderdelen (namelijk  het  cijfer van het profieldeel en het gemiddelde van 
de vier keuzedelen) die afzonderlijk van elkaar worden meegenomen in de overgangsnorm – zie slaag/zakregeling vmbo  
www.nieuwvmbo.nl/organisatie/wet-enregelgeving 
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Overgangsnormen klas 1 vmbo GT naar klas 2 vmbo GT 

 
 

Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

• Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten bij de kernvakken en maximaal 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 

 
 

Een leerling gaat niet over in het volgende geval: 
 

• Hij/zij heeft 3 tekorten bij de kernvakken 
• Hij/zij heeft meer dan 3 tekorten over alle vakken 

 
 

Een leerling wordt geplaatst in de bespreekzone in de volgende gevallen: 
 

• Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten bij de kernvakken en maximaal 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is lager dan 6,0. 

 
 

Opmerking 
 

Bij opstromen naar 2 havo is de leerling altijd een bespreekgeval. Om voor bespreking in aanmerking te komen heeft de leerling geen tekorten bij de kernvakken en is het 
gemiddelde over alle vakken 7,5 of hoger. 
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Overgangsnormen klas 2 vmbo GT naar 3 vmbo GT 
 

Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

• Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 
• Hij/zij heeft 2 tekorten bij de kernvakken en maximaal 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. 

 
 

Een leerling gaat niet over in het volgende geval: 
 

• Hij/zij heeft 3 tekorten bij de kernvakken 
• Hij/zij heeft meer dan 3 tekorten over alle vakken 

 
 

In alle andere gevallen wordt de leerling geplaatst in de bespreekzone. 
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Overgangsnormen klas 3 vmbo GT naar 4 vmbo GT 
 

Overgangsnormen klas 3GT naar 4GT 
 
Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
• Voor het vak Nederlands moet minstens een vijf gehaald zijn. 
• Het gemiddelde eindcijfer van de vakken waarin de leerling examen gaat doen is minimaal een 5,5. Bij het berekenen van dit gemiddelde worden de cijfers niet 

afgerond. 
• Het vak Kunstvakken 1, dat in klas 3 wordt afgesloten, is met een voldoende afgerond. 
• Het vak Maatschappijleer 1, inclusief de bij dit vak behorende maatschappelijke stage, is met een voldoende afgerond. 
• Voor het vak LO 1 is een voldoende gehaald. 
• Voor de overige acht vakken mag een leerling maximaal  drie tekorten hebben met minimaal één  compensatiepunt binnen de examenvakken, er wordt gekeken naar 

het SE cijfer. 
 
Een leerling gaat niet over in het volgend geval: 
• Een leerling heeft meer dan drie tekorten op de overige acht vakken, er wordt gekeken naar het SE cijfer. 
 
In alle andere gevallen  wordt de leerling opgenomen in de bespreekzone. 
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Overgangsnormen klas 1 H/V naar klas 2 havo 
 
 

Een leerling is bevorderd naar 2 havo als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 onvoldoendes 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 tekorten 
• Hij/zij heeft niet meer dan1 tekort bij de kernvakken 
• Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger 

 
 

Als een leerling niet aan bovenstaande voldoet, besluit de rapportenvergadering over wel of niet overgaan. 
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Overgangsnormen klas 1 H/V naar klas 2 vwo 

 
Een leerling is bevorderd naar 2 vwo als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 onvoldoendes 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 tekorten 
• Hij/zij heeft niet meer dan 1 tekort bij de kernvakken 
• Het gemiddelde over alle vakken is 7,5 of hoger 

 
 
 
Een leerling wordt geplaatst  in de bespreekzone voor 2 vwo als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 onvoldoendes 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 tekorten 
• Hij/zij heeft niet meer dan 1 tekort bij de kernvakken 
• Het gemiddelde over alle vakken ligt tussen 7,0 en 7,5 

 
 
Een leerling gaat niet over van 1 h/v naar 2 vwo in alle overige gevallen 

 

  



 

Overgangsnormen 2020 -2021    13 
 

 

Overgangsnormen klas 2 havo naar klas 3 havo 
 

 
Een leerling is bevorderd naar 3 havo als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 onvoldoendes 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 tekorten 
• Hij/zij heeft niet meer dan 1 tekort bij de kernvakken 
• Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger 

 
Als een leerling niet aan bovenstaande voldoet, besluit de rapportenvergadering over wel of niet overgaan. 

 
Opmerking 
Opstromen naar 3 vwo is mogelijk, wanneer de leerling voldoet aan bovengenoemde voorwaarden en over alle vakken een gemiddelde heeft van 7,5 of hoger. Tussen 7,0 en 
7,5 wordt de leerling in bespreking genomen en besluit de rapportenvergadering of een leerling naar 3 vwo mag opstromen. 
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Overgangsnormen klas 2 vwo naar klas 3 vwo 
 

 
Een leerling is bevorderd naar 3 vwo als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 onvoldoendes 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 tekorten 
• Hij/zij heeft niet meer dan 1 tekort bij de kernvakken 
• Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger 

 
Als een leerling niet aan bovenstaande voldoet, besluit de rapportenvergadering over wel of niet overgaan.
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Overgangsnormen klas 1 TTO naar klas 2 TTO 
 

Een leerling is bevorderd naar 2 TTO als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 onvoldoendes 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 tekorten 
• Hij/zij heeft niet meer dan 1 tekort bij de kernvakken 
• Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger 

 
Als een leerling niet aan bovenstaande voldoet, besluit de rapportenvergadering over wel of niet overgaan. 
 
Opmerkingen: 

 
1. Om te worden bevorderd naar 2TTO moet het vak Engels tenminste met een 6 zijn afgesloten. 
2. Het uitgangspunt voor de klassen 1 t/m 3 TTO is dat doubleren binnen de TTO-stroom niet mogelijk is.  
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Overgangsnormen klas 2 TTO naar klas 3 TTO 
 

Een leerling is bevorderd naar 3 TTO als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 onvoldoendes 
• Hij/zij heeft niet meer dan 2 tekorten 
• Hij/zij heeft niet meer dan 1 tekort bij de kernvakken 
• Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger 

 
Als een leerling niet aan bovenstaande voldoet, besluit de rapportenvergadering over wel of niet overgaan. 
 
Opmerking: 
1. Om te worden bevorderd naar 2TTO moet het vak Engels tenminste met een 6 zijn afgesloten. 
2. Het uitgangspunt voor de klassen 1 t/m 3 TTO is dat doubleren binnen de TTO-stroom niet mogelijk is
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Overgangsnormen klas 3 havo naar klas 4 havo  
 

Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden 
§ Hij/zij heeft geen tekorten 
§ Hij/zij heeft 1 tekort  
§ Hij/zij heeft 2 tekorten waarvan maximaal 1 tekort bij de kernvakken 

 
Een leerling wordt geplaatst in de bespreekzone in de volgende gevallen:  

§ Hij/zij heeft een CM-profiel gekozen zonder wiskunde en heeft 1 tekort op wiskunde en 1 tekort op de andere kernvakken 
§ Hij/zij heeft drie tekorten waarvan maximaal 1 tekort bij de kernvakken 

 
We kijken bij een situatie in de bespreekzone naar de volgende punten: 

§ De behaalde Vas-scores  
§ Het gemiddelde van alle vakken is niet lager dan een 6.0 

 
In alle andere gevallen is een leerling niet bevorderd naar havo 4. 
 
Voor bevordering van 3 Havo naar 4vwo geldt: 
 

§ Dat de leerling regulier bevorderd is naar havo 4 
§ Hij/zij voor alle vakken een gemiddelde van 7.5 of hoger heeft 
§ Dat de overgangsvergadering een positief besluit neemt 
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Overgangsnormen klas 4 havo naar 5 havo 
 

Je bent over als je aan 5 voorwaarden hebt voldaan: 
1.   Het gemiddelde eindcijfer van de vakken die je af gaat sluiten met een centraal schriftelijk examen is minimaal 5,5. Je rondt bij de berekening de cijfers niet af. 
2.   Op de kernvakken heb je, als afgeronde eindcijfers, niet meer dan één onvoldoende, ten laagste een 5. 
3.   Je hebt voor lo een voldoende . 
4.   a) Je cijfers voor maatschappijleer (onderdeel van het vak WBS) en ckv die je hebt gehad in dit jaar vormen samen het combinatiecijfer. Je berekent dit door 

de afgeronde eindcijfers van deze vakken te middelen en daarna weer af te ronden op een geheel cijfer. 
b) De volgende eisen gelden voor het combinatiecijfer en de afgeronde cijfers van alle vakken, behalve het vak lo en voor de aparte vakken van het 
combinatiecijfer. 
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0, of 
- je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 

5.   Je hebt geen enkel afgerond eindcijfer van 3 of lager. Hierbij kijk je ook naar de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer. 
 
 

In alle andere gevallen wordt de leerling geplaatst in de bespreekzone.  
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Overgangsnormen klas 3 vwo en 3 tto naar klas 4 vwo  
 
Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

• Hij/zij heeft geen tekorten  
• Hij heeft geen tekort bij de kernvakken en 1 tekort bij de overige vakken  
• Hij heeft 1 tekort bij de kernvakken en geen tekort bij de overige vakken 
• Hij heeft 1 tekort bij de kernvakken en 1 tekort bij de andere vakken. Het gemiddelde van alle vakken is 6,0 of hoger  
• Hij heeft geen tekort bij de kernvakken en 2 tekorten bij de overige vakken. Het gemiddelde van alle vakken is 6,0 of hoger  

 
Een leerling wordt geplaatst in de bespreekzone in de volgende gevallen:  

• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en 1 tekort bij de overige vakken; Het gemiddelde van alle vakken is lager dan 6,0  
• Hij/zij heeft geen tekort bij de kernvakken en 2 tekorten bij de overige vakken. Het gemiddelde van alle vakken is lager dan 6,0  
• Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en 2 tekorten bij de overige vakken. Het gemiddelde van alle vakken is 6,0 of hoger  
• Hij/zij heeft 3 tekorten bij de overige vakken.  

 
Een leerling gaat niet over in alle overige gevallen 
 
 
Opmerkingen  

1. Er kunnen vakken of modules in het curriculum zijn opgenomen die niet afzonderlijk een tekort kunnen opleveren. Het gaat daarbij om die vakken of modules die niet 
het volledige jaar zijn ingeroosterd. De resultaten van deze vakken of modules leveren een beoordeling op in de categorie onvoldoende, voldoende of goed. Het 
betreft voor dit schooljaar de beoordeling van Europese en internationale oriëntatie (eio) 

 
2. Het uitgangspunt voor de klassen 1 t/m 3 TTO is dat doubleren binnen de TTO-stroom niet tot de mogelijkheden behoort. 

 
3. Voor de TTO-stroom geldt dat om in de bovenbouw toegelaten te worden tot de lessen die voorbereiden op een CAE- en/of CPE-certificaat, de leerling het FCE met 

een A of B-level moet hebben afgesloten. Ook voor het vak Engels moet het eindcijfer voldoende zijn. 
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Overgangsnormen klas 4 vwo naar 5 vwo 
 

Je bent over als je aan 5 voorwaarden hebt voldaan: 
 

1.   Het gemiddelde eindcijfer van de vakken die je af gaat sluiten met een centraal schriftelijk examen is minimaal 5,5. Je rondt bij de berekening de cijfers niet af.  
2.   Op de kernvakken heb je, als afgeronde eindcijfers, niet meer dan één onvoldoende, ten laagste een 5.  
3.   Je hebt voor lo een voldoende .  
4.   a) Je cijfers voor maatschappijleer (onderdeel van WBS) en ckv die je hebt gehad in dit jaar vormen samen het combinatiecijfer. Je berekent dit door de afgeronde 
eindcijfers van deze vakken te middelen en daarna weer af te ronden op een geheel cijfer.  
b) De volgende eisen gelden voor het combinatiecijfer en de afgeronde cijfers van alle vakken, behalve het vak lo en voor de aparte vakken van het combinatiecijfer. 
 - al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of  
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of  
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0, of  
- je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0  
5.   Je hebt geen enkel afgerond eindcijfer van 3 of lager. Hierbij kijk je ook naar de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer.  
 

In alle andere gevallen wordt de leerling geplaatst in de bespreekzone. 
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Overgangsnormen klas 5 vwo naar 6 vwo 
 

Je bent over als je aan 5 voorwaarden hebt voldaan: 
 

1. Het gemiddelde eindcijfer van de vakken die je af gaat sluiten met een centraal schriftelijk examen is minimaal 5,5. Je rondt bij de berekening de cijfers niet af. 
2. Op de kernvakken heb je, als afgeronde eindcijfers, niet meer dan één onvoldoende, ten laagste een 5.  
3. Je hebt voor lo een voldoende . 
4.  
a. Je cijfers voor maatschappijleer, levensbeschouwing die je hebt gehad in dit jaar vormen samen het combinatiecijfer. Je berekent dit door de afgeronde eindcijfers 

van deze vakken te middelen en daarna weer af te ronden op een geheel cijfer. 
b. De volgende eisen gelden voor het combinatiecijfer en de afgeronde eindcijfers van alle vakken, behalve de vakken ckv, lo en de aparte vakken van het 

combinatiecijfer.  
§ al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of –  
§ je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
§ je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0, of  
§ je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0  

      5.   Je hebt geen enkel afgerond eindcijfer van 3 of lager. Hierbij kijk je ook naar de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer.  
  
  

In alle andere gevallen wordt de leerling geplaatst in de bespreekzone. 
 
 


