Overgangsnormen
Schooljaar 2021-2022

Overgangsnormen van 1 havo/vwo naar 2 havo/vwo
Algemeen
 De rapportvergadering beoordeelt of een leerling een kans van slagen heeft in het volgend
leerjaar. Het besluit van de vergadering is bindend.
 De overgangsnormen vormen de hulpmiddelen bij die beoordeling, maar het besluit van
de rapportvergadering kan hiervan afwijken.
 Indien een leerling bespreekgeval is, kan de rapportvergadering besluiten de leerlingen te
adviseren of te verplichten op een lager niveau verder te gaan.
 De overgangsnormen gelden voor alle vakken. Hieronder vallen ook de opdrachten voor
leerplantijd, het onderzoek en de rekenvaardigheden.
 De vakken NE/EN/WI zijn de kernvakken.
 De overgang wordt deels bepaald op basis van tekortpunten in de cijferlijst.
 Toelichting: Het cijfer 5 is één tekortpunt, een 4 of lager is 2 tekortpunten.
 De cijferlijst voor de overgangsbespreking bestaat uit afgeronde eindcijfers. Op het
rapport worden waar mogelijk de cijfers afgerond op een decimaal.
De vergaderprocedure
Bevordering, indien op het rapport:
 maximaal 3 tekortpunten voorkomen;
 niet meer dan één tekortpunt in de kernvakken voorkomt;
 het totaal cijfergemiddelde 6,0 of hoger is;
 het onderzoek, rekenvaardigheden en de opdrachten voor leerplantijd met een voldoende
zijn afgerond.
Bespreekgeval, indien op het rapport:





4 tekortpunten voorkomen;
2 x 1 tekortpunt in de kernvakken voorkomen;
het totaal cijfergemiddelde tussen 5,5 en 6,0 ligt;
het onderzoek, rekenvaardigheden of de opdrachten voor leerplantijd onvoldoende zijn
afgerond.

Afstroom, indien op het rapport:






5 of meer tekortpunten voorkomen;
2 of meer tekortpunten in de kernvakken voorkomen;
het totaal cijfergemiddelde lager is dan een 5,5;
het onderzoek, rekenvaardigheden of de opdrachten voor leerplantijd onvoldoende zijn
afgerond;

 meer dan één 3 of lager voorkomt.
NB.
In alle gevallen waarin deze overgangsnormen niet voorzien, beslist de
rapportvergadering.
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Overgangsnormen van 2 havo/vwo naar 3 havo/vwo
Algemeen
 De rapportvergadering beoordeelt of een leerling een kans van slagen heeft in het volgend
leerjaar. Het besluit van de vergadering is bindend.
 De overgangsnormen vormen de hulpmiddelen bij die beoordeling, maar het besluit van
de rapportvergadering kan hiervan afwijken.
 Indien een leerling bespreekgeval is, kan de rapportvergadering besluiten de leerling te
adviseren of te verplichten op een lager niveau verder te gaan.
 De overgangsregels gelden voor alle vakken. Hieronder vallen ook de opdrachten voor
leerplantijd, het onderzoek en de rekenvaardigheden.
 De vakken NE/EN/WI zijn de kernvakken.
 De overgang wordt deels bepaald op basis van tekortpunten in de cijferlijst.
 Toelichting: Het cijfer 5 is één tekortpunt, een 4 of lager is 2 tekortpunten.
 De cijferlijst voor de overgangsbespreking bestaat uit afgeronde eindcijfers. Op het
rapport worden waar mogelijk de cijfers afgerond op een decimaal.
De vergaderprocedure
Bevordering, indien op het rapport:





maximaal 3 tekortpunten voorkomen;
niet meer dan één tekortpunt in de kernvakken voorkomt;
het totaal cijfergemiddelde 6,0 of hoger is;
het onderzoek, rekenvaardigheden en de opdrachten voor leerplantijd met een voldoende
zijn afgerond.

Bespreekgeval, indien op het rapport:





4 tekortpunten voorkomen;
2 x 1 tekortpunt in de kernvakken voorkomen;
het totaal cijfergemiddelde tussen 5,5 en 6,0 ligt;
het onderzoek, rekenvaardigheden of de opdrachten voor leerplantijd onvoldoende zijn
afgerond.

Afstroom, indien op het rapport:






5 of meer tekortpunten voorkomen;
2 of meer tekortpunten in de kernvakken voorkomen;
het totaal cijfergemiddelde lager is dan een 5,5;
het onderzoek, rekenvaardigheden of de opdrachten voor leerplantijd onvoldoende zijn
afgerond;

 meer dan één 3 of lager voorkomt.
NB. In alle gevallen waarin deze overgangsnormen niet voorzien, beslist de
rapportvergadering.
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Overgangsnormen van 3 havo/vwo naar 4 havo en 4vwo
Algemeen
 De rapportvergadering beoordeelt of een leerling een kans van slagen heeft in het volgend
leerjaar. Het besluit van de vergadering is bindend.
 De overgangsnormen vormen de hulpmiddelen bij die beoordeling, maar het besluit van
de rapportvergadering kan hiervan afwijken.
 Indien een leerling bespreekgeval is, kan de rapportvergadering besluiten de leerling te
adviseren of te verplichten op een lager niveau verder te gaan.
 De overgangsregels gelden voor alle vakken. Hieronder vallen ook de opdrachten voor
leerplantijd, het onderzoek en de rekenvaardigheden.
 De vakken NE/EN/WI zijn de kernvakken.
 De overgang wordt deels bepaald op basis van tekortpunten in de cijferlijst.
Toelichting: Het cijfer 5 is één tekortpunt, een 4 of lager is 2 tekortpunten.
 De cijferlijst voor de overgangsbespreking bestaat uit afgeronde eindcijfers. Op het
rapport worden waar mogelijk de cijfers afgerond op een decimaal.
De vergaderprocedure
Een leerling is bevorderd naar vwo 4 als wordt voldaan aan de voorwaarden:
1. De leerling staat een 6,7 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
2. De leerling staat een 7,0 of hoger gemiddeld voor de gekozen profielvakken.
3. De leerling heeft maximaal 3 onvoldoendes met
 Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels
en deze is niet lager dan een 5;
 Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de gekozen profielvakken en deze is niet lager
dan een 5;
 Maximaal 1 keer het cijfer 4;
 Geen onvoldoende is lager dan een 4;
4. Het vak lichamelijke opvoeding is met een voldoende afgesloten.
5. Onderzoek en portfolio zijn met minimaal voldoende afgesloten.
Een leerling wordt besproken voor bevordering naar vwo 4 als niet aan alle bovenstaande
voorwaarden voldaan wordt. De overgangsvergadering neemt de uiteindelijke beslissing.
Een leerling is bevorderd naar havo 4 als wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:
1. De leerling staat een 5,7 of hoger gemiddeld voor alle vakken.
2. De leerling staat een 6,0 of hoger gemiddeld voor de gekozen profielvakken.
3. De leerling heeft maximaal 4 onvoldoendes met
 Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de kernvakken: Nederlands, Wiskunde, Engels
en deze is niet lager dan een 5;
 Maximaal 1 van deze onvoldoendes in de gekozen profielvakken en deze is niet lager
dan een 5;
 Maximaal 2 keer het cijfer 4;
 Geen onvoldoende is lager dan een 4;
4. Het vak lichamelijke opvoeding is met een voldoende afgesloten.
5. Onderzoek en portfolio zijn met minimaal voldoende afgesloten
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Een leerling wordt besproken voor bevordering naar havo 4 als niet aan alle voorwaarden
voor overgang naar havo 4 voldaan wordt.




Indien een leerling bevorderbaar is na een verandering in het vakkenpakket, kan de
overgangsvergadering besluiten tot een geclausuleerde bevordering.
Indien door de keuze van vakken een dubbel profiel ontstaat, dient de leerling aan de
profielcriteria van beide profielen te voldoen.
Voldoet het rapport niet aan de gewenste profielnorm, dan beslist de
overgangsvergadering uiteindelijk over de profielkeuze.

NB. In alle gevallen waarin deze overgangsnormen niet voorzien, beslist de
rapportvergadering.
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