
 

Algemene overgangsnormen 
 

Tekortpuntenregeling en compensatiepunten:  

• Elk cijfer van 9.5 tot en met 10   4 compensatiepunt 

• Elk cijfer van 8.5 tot en met 9.4   3 compensatiepunt 

• Elk cijfer van 7.5 tot en met 8.4   2 compensatiepunt 

• Elk cijfer van 6.5 tot en met 7.4   1 compensatiepunt 

• Elk cijfer van 5.5 tot en met 6.4  0 tekortpunt/compensatiepunten 

• Elk cijfer van 4.5 tot en met 5.4  1 tekortpunt  

• Elk cijfer van 3.5 tot en met 4.4  2 tekortpunten  

• Elk cijfer 3,4 of lager        3 tekortpunten  

 

1. Iedere leerling wordt einde schooljaar bevorderd of afgewezen. 

2. Overgangsnorm wordt bepaald bepaalt aan de hand van het gemiddelde (vak)resultaat na 

periode 5. 

3. Op het rapport worden de gegeven cijfers afgerond op één decimaal. 

4. Het overgangsbesluit wordt genomen aan de hand van tekortpunten en compensatiepunten. 

5. De leerling dient alle verplichte toetsen te hebben gemaakt, tenzij schoolleiding anders beslist. 

6. Binnen de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde) is maximaal 1 tekortpunt  toegestaan, 

tenzij schoolleiding anders beslist. 

7. De vakken drama (dr), persoonsvorming (pv) & lichamelijke opvoeding (lo) moeten voldoende 

afgesloten worden, tenzij schoolleiding anders beslist. 

8. Indien een leerling 3 of meer tekortpunten heeft na periode 2, kan er voor instroming op een 

ander niveau gekozen worden. 

9. Indien een leerling 5 of meer tekortpunten heeft na periode 4, is de leerling automatisch 

afgewezen, tenzij schoolleiding anders beslist. 

10. Van doubleren wordt in principe afgezien, tenzij er sterke redenen zijn om voor die optie te 

kiezen. 

11. Opstroom en afstroom (wisselen van niveauklas) wordt tijdens het overgangsbesluit bepaald aan 

de hand van tekortpunten, compensatiepunten, Cito en basisschooladvies. 

12. De schoolleiding kan in bijzondere omstandigheden van de overgangsnorm afwijken. 



 

Overgangsnormen klas 1, klas 2 en klas 3H en klas 3V 
 

1. Van 1 mavo/havo naar 2 mavo/havo  

a. Bevorderd bij maximaal 2 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt op mavo-niveau. 

b. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten op mavo-niveau.  

2. Van 1 havo/vwo naar 2 havo/vwo  

a. Bevorderd bij maximaal 2 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt op havo-niveau. 

b. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten op havo-niveau. 

3. Van 1 vwo naar 2 vwo 

a. Bevorderd bij maximaal 2 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt op vwo -niveau. 

b. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten op vwo-niveau.  

4. Van 2 mavo/havo naar 3 mavo  

a. Bevorderd bij maximaal 2 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt op mavo-niveau. 

b. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten op mavo-niveau. 

5. Van 2 mavo/havo naar 3 havo  

a. Bevorderd bij maximaal 1 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt op havo-niveau. 

b. Afgewezen met 2 of meer tekortpunten op havo-niveau.  

6. Van 2 havo/vwo naar 3 havo  

a. Bevorderd bij maximaal 2 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt op havo-niveau. 

b. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten op havo-niveau. 

7. Van 2 havo/vwo naar 3 vwo  

a. Bevorderd bij maximaal 1 tekortpunten op en minimaal 1 compensatiepunt vwo-niveau. 

b. Afgewezen met 2 of meer tekortpunten op vwo-niveau. 

8. Van 2 vwo naar 3 vwo  

a. Bevorderd bij maximaal 2 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt op vwo-niveau. 

b. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten op vwo-niveau.  

9. Van 3 havo naar 4 havo  

a. Bevorderd bij maximaal 1 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt. 

b. Bevorderd bij 2 tekortpunten en minimaal 2 compensatiepunt. 

c. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten. 

10. Van 3 vwo naar 4 vwo  

a. Bevorderd bij maximaal 1 tekortpunten en minimaal 1 compensatiepunt. 

b. Bevorderd bij 2 tekortpunten en minimaal 2 compensatiepunt 

c. Afgewezen met 3 of meer tekortpunten. 

 

  



Overgangsnormen 3M naar 4M 

 

 

 De leerling is bevorderd na P5 met 7 vakken als:  

• • het rekenkundig gemiddelde van al zijn behaalde cijfers tenminste 5,5 is  

• • hij voor Nederlands afgerond een 5 of hoger heeft behaald  

• • hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger  

• • hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger  

•  hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of      hoger  

• • hij voor BMG en CKV 'voldoende' of 'goed' heeft behaald  

• • het vak MA is afgesloten en minimaal een 5.5 is behaald  

• • hij het vak PV met een ‘voldoende’ heeft afgesloten  

• • het profielwerkstuk is afgerond en met een 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld  

 

Afronding cijfers  

Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer 

achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar 

boven afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overgangsnormen bovenbouw havo & vwo 

Algemeen 
 

De op een decimaal afgeronde jaarcijfers worden bepaald door het gewogen gemiddelde van de 

behaalde cijfers voor de in de vakspecifieke Programma’s  van Toetsing en Afsluiting (PTA) en 

Programma’s van Toetsing en Doorstroom (PTD) benoemde toetsen. Het gewicht van de onderdelen 

is aangegeven in het vakspecifieke PTA, resp. PTD. In de overgangsnormering hieronder wordt 

vervolgens uitgegaan van op gehelen afgeronde jaarcijfers.   

De kandidaat wordt bevorderd als: 

13. alle jaarcijfers 6 of hoger zijn, of  

14. er 1 x 5  is behaald en alle overige jaarcijfers 6 of hoger zijn, of 

15. er 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is 

(d.w.z. 2 punten compensatie), of 

16. er 2 x 5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is 

(d.w.z. 2 punten compensatie), of  

17. er 1 x 4 en 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger,  waarbij het gemiddelde 

tenminste 6,0 is (d.w.z. 3 punten compensatie)  

 

• Bovendien mag een kandidaat maximaal één punt in de afgeronde jaarcijfers voor de vakken 

Nederlands, Engels en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C, te kort 

komen. Ieder cijferpunt onder het cijfer 6 is één punt te kort. Anders is de kandidaat niet 

bevorderd. 

• Vakken die met onvoldoende/voldoende/goed worden beoordeeld leveren geen 

compensatiepunten op. Als een kandidaat voor deze vakken niet de beoordeling voldoende of 

goed heeft kan de kandidaat niet bevorderd worden.  

• Indien de kandidaat een of meerdere gemiste toetsen niet ingehaald heeft, kan de kandidaat niet 

bevorderd worden. 

Maatschappijleer en CKV worden bij de overgang rekenkundig afgerond op een geheel getal. 

Onvoldoendes voor deze vakken worden meegeteld bij het toepassen van de regels die hierboven 

onder a) t/m e) beschreven worden.  De cijfers voor deze vakken 

• tellen bij de overgang echter niet als compensatiepunt. In het examenjaar worden deze cijfers 

samen met Profielwerkstuk gemiddeld tot een combinatiecijfer. Zie voor meer informatie over de 



totstandkoming en weging van het combinatiecijfer in het examenjaar de ‘zak-slaag-regeling’, die 

in het Examenreglement opgenomen is. 

• In de voorexamenklassen moeten de leerlingen zelfstandig activiteiten ondernemen voor 

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Ook LOB moet met een voldoende zijn afgerond voor 

de overgang naar een volgende klas. Voor LOB wordt een apart PTA opgesteld. 

Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de afdelingsleider afwijken van 

bovenstaande overgangsnormen. 

Doubleren in de bovenbouw havo & vwo 
 

Als op een kandidaat de hieronder staande omstandigheden van toepassing zijn, dan dient de 

kandidaat elders een vervolgopleiding te gaan volgen: 

• twee keer in hetzelfde leerjaar doubleren  

• doubleren in 3 havo én in 4 havo 

• doubleren in 3 vwo én in 4 vwo 

• doubleren in 4 vwo én in 5 vwo 

In uitzonderlijke gevallen beslist de afdelingsleider. 

Bijzondere bepalingen 
 

In de bovenbouw havo en vwo zijn voorts de volgende bijzondere bepalingen over doubleren van 

kracht: 

• De doublerende kandidaat dient alle vakken opnieuw te volgen en te behalen. 

• Een doublerende examenkandidaat die zich geconfronteerd ziet met een herzien 

examenprogramma, treedt in overleg met de vakdocent en de afdelingsleider over het te volgen 

programma.  

Doorstromen 

 

Vmbo - Havo 
• Kandidaten afkomstig uit 4 vmbo, kunnen doorstromen naar 4 havo indien er voldoende plek is 

en zij geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het 

eindexamen vormen. 

• Kandidaten afkomstig uit 4 vmbo, die ingestroomd zijn in 4 havo, dienen de vakken 

Maatschappijleer en CKV opnieuw af te ronden op havo-niveau. Ook maken zij het 

Profielwerkstuk in 4 havo en 5 havo. 



Havo - Vwo 
• Kandidaten afkomstig uit 5 havo, kunnen doorstromen naar 5 vwo, indien er voldoende plek is. 

• Kandidaten afkomstig uit 5 havo, die doorgestroomd zijn naar 5 vwo, krijgen in 5 vwo vrijstelling 

voor CKV en Maatschappijleer. 

• Kandidaten afkomstig uit 5 havo, die doorgestroomd zijn naar 5 vwo, maken in 5 & 6 vwo 

opnieuw een profielwerkstuk.  

• Kandidaten uit 5 havo, die doorgestroomd zijn naar 5 vwo, hoeven geen PO’s (Praktische 

Opdrachten) of andere handelingsdelen die leerlingen in 4 vwo gemaakt hebben in te halen. 

• Het combinatiecijfer in 6 vwo wordt voor doorstromers uit 5 havo uitsluitend bepaald door het 

cijfer van het profielwerkstuk. Indien de leerling ervoor kiest om op vwo-niveau de vakken 

Maatschappijleer en CKV te doen, zullen de behaalde eindcijfers meetellen in het gewogen 

gemiddelde van het combinatiecijfer, zoals vastgelegd in het Examenreglement.  

 

Afstroom & Uitstroom 

 
Indien een leerling in 4 vwo of een doublerende leerling in 5 vwo op basis van het cijferbeeld na de 

tweede periode van het schooljaar dreigt te doubleren, kan de afdelingsleider, na overleg met de 

vakdocenten een advies afgeven aan de ouders/verzorgers van de kandidaat om binnen (van 4/5 vwo 

naar 4/5 havo) of buiten de school (naar het MBO) op een ander onderwijsniveau de schoolcarrière 

voort te zetten. 

 

 


