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Inleiding  
Voor u liggen de overgangs- en opstroomnormen leerjaar 2020-2021 van het Avicenna College.  
Deze normen zijn met zorg samengesteld. Het Avicenna College zal bij de overgang van de leerling/uw kind de overgangs- en opstroomnormen 
in de document hanteren.   

Echter kan het docententeam onder leiding van de coördinatoren, teamleiding of de directeur een afwijkende beslissing nemen, deze beslissing 
is bepalend.  
  

In dit document ziet u regelmatig de definitie tekorten terugkomen. Er wordt op de volgende manier het aantal tekorten bepaald:  
  

Van het cijfer  Tot en met het cijfer  Aantal tekorten  

6,0  Hoger  0   

5,5  5,9  0,5   

5,0  5,4  1  

4,5  4,9  1,5  

4,0  4,4  2  

3,5  3,9  2,5  

Lager  3,4  3  

  
Indien u het niet een bent met een genomen beslissing vanuit het docententeam onder leiding van de teamleiding of de directeur kunt u revisie 
aanvraag. Deze revisieaanvraag dient u schriftelijk, voor de bepaalde deadline, aan te leveren bij de betreffende teamleider. In deze 
revisieaanvraag dient u met nieuwe informatie, die een (belemmerende) rol heeft kunnen spelen in de voortgang van uw kind, te komen. 
Wanneer er geen nieuwe informatie wordt ingebracht wordt de revisieaanvraag afgewezen.  
  
Voor vragen kunt u terecht bij u mentor of bij de betreffende teamleider.  
  

Teamleider onderbouw vmbo basis / kader  L.Tahraoui  l.tahraoui@avicenna-college.com   

Teamleider onderbouw vmbo tl / havo / vwo  N. van Essen  n.van.essen@avicenna-college.com  

Teamleider bovenbouw basis/kader  M. Sener  m.sener@avicenna-college.com  

Teamleider bovenbouw vmbo tl / 3H / 3V  E. Demirdas  e.demirdas@avicenna-college.com  

Teamleider bovenbouw havo / vwo  J. Djabar  j.djabar@avicenna-college.com   
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Overgangsnormen van 1 basis/kader naar 2 basis/kader  

Groep 1  Groep 2  Groep 3  

Nederlands  

Engels  

Wiskunde  

Mens en Maatschappij  

Biologie  

Arabisch/Turks  

Natuur-, scheikunde en techniek  

Lichamelijke Opvoeding  

Beeldende vorming  

Drama  

Godsdienst  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

1 basis/kader naar 2 basis/kader  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 of meer  Doubleren  

3 tekorten in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

  

Opstroomnormen van 1 basis/kader naar 2 kader/tl  

Opstromen naar 2 kader/tl vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 kader/tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

  



 

 

 Opstromen naar 2 kader/tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 kader/tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 2 kader/tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is   

  

* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

  

  

  

  

  

  



 

 

 Overgangsnormen van 1 kader/tl naar 2 kader/tl  

Groep 1  Groep 2  Groep 3  

Nederlands  

Engels  

Wiskunde  

Arabisch/Turks  

Mens en Maatschappij  

Biologie  

Natuur-, scheikunde en techniek  

Lichamelijke Opvoeding  

Beeldende vorming  

Drama  

Godsdienst 

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

1 kader/tl naar 2 kader/tl  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

  

Opstroomnormen van 1 kader/tl naar 2 mavo/havo  

Opstromen naar 2 mavo/havo vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 mavo/havo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  



 

 

Opstromen naar 2 MAVO/HAVO wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 MAVO/HAVO wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 2 MAVO/HAVO wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is   

  

* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

  

  

  

  

  

  



 

 

 Overgangsnormen van 1 mavo/havo naar 2 mavo/havo  

Groep 1  Groep 2  Groep 3  

Nederlands  

Engels  

Wiskunde  

Frans  

Arabisch/Turks  

Mens en Maatschappij  

Biologie  

Geschiedenis  

Lichamelijke Opvoeding  

Beeldende vorming  

Techniek 

Godsdienst  

Drama 

Cambridge Engels 

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

1 mavo/havo naar 2 mavo/havo  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

  

Opstroomnormen van 1 tl of 1 mavo/havo naar 2 havo of 2 havo/vwo  

Opstromen naar 2 havo of 2 havo/vwo vindt automatisch plaats wanneer:  

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 havo of 2 havo/vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  



 

 

  

Opstromen naar 2 havo of 2 havo/vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 havo of 2 havo/vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 2 havo of 2 havo/vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is   

  

* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

  

  

  

 

 



 

 

 Overgangsnormen van 1 havo/vwo naar 2 havo/vwo  

Groep 1  Groep 2  Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Wiskunde  

Economie  
Frans  
Geschiedenis  
Arabisch/Turks  
Aardrijkskunde  

Lichamelijke Opvoeding  
Beeldende vorming  
R&D / Cambridge Engels  
Techniek  
Godsdienst 
Drama 

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

1 havo of 1 havo/vwo naar 2 havo of 2 
havo/vwo  

0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

  

Opstroomnormen van 1 havo of 1 havo/vwo naar 2 vwo  

Opstromen naar 2 vwo vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  



 

 

  

Opstromen naar 2 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 2 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 2 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is   

  

* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

  

  

  

 

 



 

 

 Overgangsnormen van 1 vwo naar 2 vwo  

Groep 1  Groep 2  

Nederlands  

Engels  

Wiskunde  

Frans  

Godsdienst  

Geschiedenis  

Aardrijkskunde  

Arabisch/Turks  

Lichamelijk Opvoeding  

Beeldende vorming  

Techniek  

R&D / Cambridge Engels  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

1 vwo naar 2 vwo  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

  

* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

    



 

 

Klas 2  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 
 
 



 

 

Overgangsnormen van 2 basis naar 3 basis  

Groep 1  Groep 2   Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Wiskunde  

- Mens en Maatschappij  
  
Profielkeuzevakken:  

 Lichamelijke Opvoeding  
Beeldende vorming  
Godsdienst  
Drama  
Vakken die de leerlingen niet meenemen 
vanwege profiel/sectorkeuze  

Zorg en 
Welzijn  

Economie en 
Ondernemen  

Techniek (PIE)  

- Biologie  Economie  
Turks/  
Arabisch  
  
  

Wiskunde  
Natuurkunde/  
Scheikunde  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

2 basis of 2 basis/kader naar 3 basis  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 of meer  Doubleren   

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

  

Profielkeuze  

Gemiddeld een 6 of hoger voor de betreffende profielvakken (zie groep 2) staan op het eindgemiddelde van periode 2. Het docententeam kan 
een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

  
  
  
  
  



 

 

Opstroomnormen van 2 basis of 2 basis/kader naar 3 kader  

Opstromen naar 3 kader vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 kader wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 kader wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 kader wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

 

Opstromen naar 3 kader wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is   

  

 

  



 

 

Overgangsnormen van 2 kader of 2 kader/tl naar 3 kader  

Groep 1  Groep 2   Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Wiskunde  

- Mens en Maatschappij  
  
Profielkeuzevakken:  

 Lichamelijke Opvoeding  
Beeldende vorming  
Godsdienst  
Vakken die de leerlingen niet meenemen 
vanwege profiel/sectorkeuze  Zorg en 

Welzijn  
Economie en 
Ondernemen  

Techniek (PIE)  

- Biologie  Economie  
Turks/  
Arabisch  
  
  

Wiskunde  
Natuurkunde/  
Scheikunde  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

2 kader of 2 kader/tl naar 3 kader  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

  

Profielkeuze  

Gemiddeld een 5,5 of hoger voor de betreffende profielvakken (zie groep 2) op het eindgemiddelde van periode 2. Het docententeam kan een 
afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

  

 

 

 



 

 

 Opstroomnormen van 2 kader of kader/tl naar 3 tl  

Opstromen naar 3 tl vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 3 tl wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is   

  



 

 

Overgangsnormen van 2 mavo/havo naar 3 mavo  

Groep 1  Groep 2   Groep 3  

Nederlands  

Engels  

Wiskunde  

- Frans  

- Mens en Maatschappij  

  

Profielkeuzevakken:  

 

Lichamelijk Opvoeding  

Beeldende vorming  

Godsdienst  

Vakken die de leerlingen niet meenemen 

vanwege profiel/sectorkeuze  
Verzorging  Economie  Techniek  

-Turks/Arabisch  

-Biologie  

  

-Turks/Arabisch  

-Economie  

  

-Turks/Arabisch  

-NASK  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

2 mavo of 2 mavo/havo naar 3 mavo  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

  

Profielkeuze    

De leerling kan worden toegelaten tot het 
gekozen profiel wanneer elk betreffende 
profielvakken (zie groep 2) een 6,5 of hoger is op 
het eindgemiddelde van periode 2**.  
  

Het gekozen profiel wordt besproken 
wanneer de leerling voor één of meerdere 
vakken tussen een 6,0 en 6,5 staat op het 
eindgemiddelde van periode **.  
  

De leerling wordt niet toegelaten tot het 

gekozen profiel wanneer de leerling voor 

één of meerdere vakken lager dan een 6,0 

op het eindegemiddeld staat van periode 

**.  

    

 



 

 

Opstroomnormen van 2 mavo/havo naar 3 havo  

Opstromen naar 3 havo vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 havo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 havo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 havo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 3 havo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is   

 
  



 

 

Overgangsnormen van 2 havo/vwo naar 3 havo/vwo  

Groep 1  Groep 2  Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Wiskunde  

Turks/Arabisch  
Frans  
Economie  
Geschiedenis  
NASK  
Aardrijkskunde  
Biologie  

Lichamelijke Opvoeding  
Beeldende vorming  
Godsdienst  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

2 havo of 2 havo/vwo naar 3 havo of 3 
havo/vwo  

0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

  

  



 

 

Opstroomnormen van 2 havo/vwo naar 3 vwo  

Opstromen naar 3 vwo vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  
 

Opstromen naar 3 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Maximaal 1 cijfer is tussen de 7,2 en 7,4 is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 3 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 3 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is  

  
* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  



 

 

 Overgangsnormen van 2 vwo naar 3 vwo  

Groep 1  Groep 2  Groep 3  

Nederlands  

Engels  

Wiskunde  

Turks/Arabisch  

Frans  

Geschiedenis  

Economie  

Biologie  

Aardrijkskunde  

NASK  

Lichamelijke Opvoeding  

Beeldende vorming  

Godsdienst  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

2 vwo naar 3 vwo  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en een niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

  

* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

Klas 3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

Overgangsnormen van 3 BBL naar 4 BBL  

Groep 1  Groep 2   Groep 3  

Nederlands  
Engels  
 

- Maatschappijleer 1 
- Maatschappijkunde 
  
Profielkeuzevakken:   

Lichamelijke Opvoeding  
CKV/Tekenen  
Godsdienst (KGL)  
 

Economie en 
ondernemen  

Techniek PIE  Zorg en Welzijn  

Economie 
Wiskunde  
Beroepsvak  

Natuur/  
Scheikunde 1  
Wiskunde  
Beroepsvak  
 

Biologie  
Maatschappijkunde  
Beroepsvak  
Wiskunde 

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

3 BBL naar 4 BBL  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

Aanvullende eisen:  
CKV en Lichamelijke Opvoeding dienen een 5,5 of hoger te zijn om over te gaan.   
Maatschappijleer 1 mag niet lager dan met een 4,5 worden afgerond. Leerling kan met toestemming van de directie, de 4,5 middels een 
vervangende opdracht in leerjaar 4 ophalen. Indien leerling een 4,4 of lager heeft, wordt er automatisch gedoubleerd.   -  Keuzevak mag 
niet lager dan een 4.  
Stage dient te worden afgesloten met een voldoende of goed.  

  
* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  



 

 

Overgangsnormen van 3 KBL naar 4 KBL  

Groep 1  Groep 2   Groep 3  

Nederlands  
Engels  
 

- Maatschappijleer 1  
- Maatschappijkunde  
 
  
Profielkeuzevakken:  

 Lichamelijke Opvoeding  
CKV/Tekenen  
Godsdienst (KGL) 
  

Economie en 
Ondernemen  

Techniek PIE  Zorg en Welzijn  

Economie  
Wiskunde  
Beroepsvak  
Keuzevak  

Natuur/  
Scheikunde 1  
Wiskunde  
Beroepsvak  
Keuzevak  

Biologie  
Maatschappijkunde  
Beroepsvak  
Keuzevak  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

3 KBL naar 4 KBL  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

Aanvullende eisen:  
CKV en Lichamelijke Opvoeding dienen een 5,5 of hoger te zijn om over te gaan.   
Maatschappijleer 1 mag niet lager dan met een 4,5 worden afgerond. Leerling kan met toestemming van de directie, de 4,5 middels een 
vervangende opdracht in leerjaar 4 ophalen. Indien leerling een 4,4 of lager heeft, wordt er automatisch gedoubleerd.   -  Keuzevak mag 
niet lager dan een 4.  
Stage dient te worden afgesloten met een voldoende of goed.  

 * = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  



 

 

Overgangsnormen van 3 TL naar 4 TL  

Groep 1  Groep 2   Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Profielwerkstuk  
  

Natuur en Scheikunde 1 
Informatie technologie  
Maatschappij  
Turks/Arabisch  
 
Profielkeuzevakken:  

 Lichamelijke Opvoeding  
Tekenen  
Godsdienst 

Economie  Techniek  Zorg en Welzijn  

-Economie  
-Wiskunde of   
-Frans  

-Natuur/  
Scheikunde 1  
-Wiskunde  

-Biologie  
-Maatschappijkunde 
of Wiskunde - 
Aardrijkskunde  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

3 TL naar 4 TL  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

Een 4 voor Nederlands  Doubleren  

Aanvullende eisen:   
Tekenen en Lichamelijke Opvoeding dienen een 5,5 of hoger te zijn om over te gaan.   
Maatschappijleer 1 mag niet lager dan met een 4,5 worden afgerond. Leerling kan met toestemming van de directie, de 4,5 middels een 
vervangende opdracht in leerjaar 4 ophalen. Indien leerling een 4,4 of lager heeft, wordt er automatisch gedoubleerd.   - Deelgenomen aan 
rekenexamen VO in juni.  

  
* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  



 

 

Overgangsnormen van 3 havo/vwo naar 4 havo  

Groep 1  Groep 2    Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Wiskunde  

Frans  
Arabisch/Turks  
Aardrijkskunde  
  
Profielkeuzevakken:  

  Lichamelijke Opvoeding  
CKV/Tekenen  
Godsdienst (KGL)  
Vakken die de leerlingen niet 
meenemen vanwege 
profiel/sectorkeuze  Natuur en 

Techniek  
Natuur en 
Gezondheid  

Economie en 
Maatschappij  

Cultuur en  
Maatschappij  

Natuurkunde  
Scheikunde  
+ 2 
keuzevakken  

Biologie  
Scheikunde  
Natuurkunde  
+ keuzevak  

Economie  
Geschiedenis 
+ 2 keuze 
vakken  

Frans  
Geschiedenis  
+ 2 keuze 
vakken  

  
  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

3 havo of 3 havo/vwo naar 4 havo  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

 

 Profielkeuze havo   

Natuur & Techniek De leerling 
kan worden toegelaten tot het 
profiel  
Natuur & Techniek wanneer elk 
betreffende profielvakken (zie 
groep 2) een 6,7 of hoger is op 
het eindgemiddelde.  
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
tussen een 6,0 en 6,5 staat op 
het eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet 
toegelaten tot het gekozen 
profiel wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van 
periode 2 **.  
  

Natuur & Gezondheid  
De leerling kan worden toegelaten 
tot het profiel Natuur & Gezondheid 
wanneer elk betreffende 
profielvakken (zie groep 2) een 6,5 
of hoger is op het eindgemiddelde. 
Wiskunde dient minimaal een 6,0 te 
zijn voor de keuze wiskunde A.  
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling voor 
één of meerdere vakken tussen een   
6,0 en 6,5 staat op het 
eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet toegelaten tot 
het gekozen profiel wanneer de 
leerling voor één of meerdere 
vakken lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van periode 2 
**.  

Economie & Maatschappij De 
leerling kan worden toegelaten 
tot het profiel Economie & 
Maatschappij wanneer elk 
betreffende profielvakken (zie 
groep 2) een  
6,5 of hoger is op het  
eindgemiddelde. Wiskunde dient 
minimaal een 6,0 te zijn voor de 
keuze wiskunde A.  
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
tussen een 6,0 en 6,5 staat op het 
eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet toegelaten 
tot het gekozen profiel wanneer 
de leerling voor één of meerdere 
vakken lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van 
periode 2**.  

Cultuur & Maatschappij De 
leerling kan worden  
toegelaten tot het profiel Cultuur 
& Maatschappij wanneer elk 
betreffende profielvakken (zie 
groep 2) een 6,5 of hoger is op 
het eindgemiddelde.   
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
tussen een 6,0 en 6,5 staat op het 
eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet toegelaten 
tot het gekozen profiel wanneer 
de leerling voor één of meerdere 
vakken lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van 
periode 2**.  

  
  
  
 
 
 
 
 
  
 



 

 

Opstroomnormen van 3 havo/vwo naar 4 vwo  

Opstromen naar 4 vwo vindt automatisch plaats wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 4 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Er is maximaal 1 cijfer tussen de 7,2 en 7,4 zijn  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 4 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 2 cijfers tussen de 7,0 en 7,4 zijn  

Groep 3   Elk vak een 7,0 of hoger is  

  

Opstromen naar 4 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 3   Maximaal 2 cijfers tussen de 6,5 en 6,9 zijn  

  

Opstromen naar 4 vwo wordt besproken wanneer:   

Groep 1  Elk vak een 7,5 of hoger is  

Groep 2  Maximaal 1 cijfer tussen de 7,0 en 7,4 is  

Groep 3   Maximaal 1 cijfer tussen de 6,5 en 6,9 is  

* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  
  
 



 

 

Overgangsnormen van 3 vwo naar 4 vwo  

Groep 1  Groep 2    Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Wiskunde  

Turks/Arabisch  
  
Profielkeuzevakken:  

  Lichamelijke Opvoeding  
CKV/Tekenen  
Godsdienst (KGL)  
Vakken die de leerlingen niet 
meenemen vanwege 
profiel/sectorkeuze  

Natuur en 
Techniek  

Natuur en 
Gezondheid  

Economie en 
Maatschappij  

Cultuur en  
Maatschappij  

Natuurkunde  
Scheikunde  
+ 2 
keuzevakken  

Biologie  
Scheikunde  
Natuurkunde  
+ keuzevak  

Economie  
Geschiedenis 
+ 2 keuze 
vakken  

Frans  
Geschiedenis  
+ 2 keuze 
vakken  

  

Overgang van/naar  Tekorten   Overgangsnorm**  

3 vwo naar 4 vwo  0 t/m 2  Over  

2,5 t/m 3  Bespreekgeval*  

3,5 t/m 10  Doubleren of een niveau lager*  

10,5 of meer  Doubleren en niveau lager  

3 tekorten of meer in hetzelfde vak  Bespreekgeval*  

2 tekorten of meer in groep 1  Bespreekgeval*  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



 

 

Profielkeuze vwo  

Natuur & Techniek  
De leerling kan worden 
toegelaten tot het profiel  
Natuur & Techniek wanneer elk 
betreffende profielvakken (zie 
groep 2) een 6,7 of hoger is op 
het eindgemiddelde.  
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
tussen een 6,0 en 6,5 staat op 
het eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet 
toegelaten tot het gekozen 
profiel wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van 
periode 2**.  
  

Natuur & Gezondheid  
De leerling kan worden toegelaten 
tot het profiel Natuur & Gezondheid 
wanneer elk betreffende 
profielvakken (zie groep 2) een 6,5 
of hoger is op het eindgemiddelde. 
Wiskunde dient minimaal een 6,0 te 
zijn voor de keuze wiskunde A.  
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling voor 
één of meerdere vakken tussen een   
6,0 en 6,5 staat op het 
eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet toegelaten tot 
het gekozen profiel wanneer de 
leerling voor één of meerdere 
vakken lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van periode 
2**.  

Economie & Maatschappij  
De leerling kan worden 
toegelaten tot het profiel 
Economie & Maatschappij 
wanneer elk betreffende 
profielvakken (zie groep 2) een  
6,5 of hoger is op het  
eindgemiddelde. Wiskunde dient 
minimaal een 6,0 te zijn voor de 
keuze wiskunde A.  
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
tussen een  6,0 en 6,5 staat op 
het eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet toegelaten 
tot het gekozen profiel wanneer 
de leerling voor één of meerdere 
vakken lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van 
periode 2**.  

Cultuur & Maatschappij  
De leerling kan worden  
toegelaten tot het profiel Cultuur 
& Maatschappij wanneer elk 
betreffende profielvakken (zie 
groep 2) een 6,5 of hoger is op 
het eindgemiddelde. Wiskunde 
dient minimaal een 6,0 te zijn 
voor de keuze wiskunde C.  
  
Het gekozen profiel wordt 
besproken wanneer de leerling 
voor één of meerdere vakken 
tussen een  6,0 en 6,5 staat op 
het eindgemiddelde.  
  
De leerling wordt niet toegelaten 
tot het gekozen profiel wanneer 
de leerling voor één of meerdere 
vakken lager dan een 6,0 op het 
eindegemiddeld staat van 
periode 2**.  

  
* = Er wordt gekeken naar OMZA, RTTI, gedrag/verzuim, CITO. De beslissing van de docenten is doorslaggevend.  
** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.  
  

  

  

  

  

  



 

 

   

Klas 4  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

  
Slagingseisen 4 basis  
 

Om te slagen moet de leerling aan alle 5 de onderstaande eisen voldoen. Wanneer de leerling aan 1 van de eisen niet voldoet, is 
hij/zij gezakt.  

Eis 1  Het gemiddelde cijfer van de centrale examens is een 5,5 of hoger.  

Eis 2  Het eindcijfer Nederlands is afgerond een 5 of hoger.   

Eis 3  Alle eindcijfers van de examenvakken:  
een 6 of hoger zijn, ook het combinatiecijfer;  
de leerling 1 keer een 5 heeft en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn;  
de leerling 1 keer een 4 heeft, een 7 of hoger en voor de rest alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn; -  de 
leerling 2 keer een 5 heeft, een 7 of hoger en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn; -  geen eindcijfer 
lager is dan een 3.  
Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak telt als 2 eindcijfers. Heeft de leerling voor dit vak een 5, dan moet 
de leerling voor de andere vakken een 6 of hoger halen en tenminste een 7.  

Eis 4  CKV (kunstvakken 1) en Lichamelijke Opvoeding dienen een voldoende of goed te zijn.  

Eis 5  De rekentoets afgelegd is.  
  

Cum Laude slagen  

Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is voor de volgende vakken: de 2 algemene vakken in het vrije 
sectordeel en het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak.  
Het gemiddelde cijfer wordt berekend door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken. Het beroepsgerichte vak telt 2 
keer mee.  
Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6 voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.  -  De rekentoets telt niet mee.  

  



 

 

van 4 basis naar 4 kader  
** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

Leerlingen mogen over van 4 basis naar 4 kader wanneer**:  

Nederlands en Engels + het kernvak van het afgesloten profiel dienen gemiddeld met een 6,8 afgesloten te zijn (Economie en Ondernemen: 
wiskunde, techniek PIE: natuur/scheikunde 1, zorg en welzijn: biologie, wiskunde).  
Een positief advies van de vakdocenten.  



 

 

Slagingseisen 4 kader  
 

Om te slagen moet de leerling aan alle 5 de onderstaande eisen voldoen. Wanneer de leerling aan 1 van de eisen niet voldoet, is 
hij/zij gezakt.  

Eis 1  Het gemiddelde cijfer van de centrale examens is een 5,5 of hoger.  

Eis 2  Het eindcijfer Nederlands is afgerond een 5 of hoger.   

Eis 3  Alle eindcijfers van de examenvakken:  
een 6 of hoger zijn, ook het combinatiecijfer;  
de leerling 1 keer een 5 heeft en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn;  
de leerling 1 keer een 4 heeft, een 7 of hoger en voor de rest alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn; 
 de leerling 2 keer een 5 heeft, een 7 of hoger en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn;  
geen eindcijfer lager is dan een 3.  
 

Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak telt als 2 eindcijfers. Heeft de leerling voor dit vak een 5, dan moet 
de leerling voor de andere vakken een 6 of hoger halen en tenminste een 7.  

Eis 4  CKV (kunstvakken 1) en Lichamelijke Opvoeding dienen een voldoende of goed te zijn.  

Eis 5  De rekentoets afgelegd is.  
  

Cum Laude slagen  

Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is voor de volgende vakken: de 2 algemene vakken in het vrije 
sectordeel en het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak.  
Het gemiddelde cijfer wordt berekend door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken. Het beroepsgerichte vak telt 2 
keer mee.  
Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6 voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.  -  De rekentoets telt niet mee.  

  
 
 
 
 



 

 

van 4 kader naar 4 tl  
 

Leerlingen mogen over van 4 kader naar 4 tl wanneer**:  

Nederlands en Engels + het kernvak van het afgesloten profiel dienen gemiddeld met een 6,8 afgesloten te zijn (Economie en Ondernemen: 
wiskunde, techniek PIE: natuur/scheikunde 1, zorg en welzijn: biologie). -  Een positief advies van de vakdocenten.  
  
Extra eis:  
De leerling dient voor de extra vakken die hij/zij niet gevolgd heeft in het derde jaar van de te volgen opleiding extra opdrachten te maken in 
de zomervakantie en met een voldoende af te sluiten voorafgaand aan de start van het schooljaar.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 

 

Slagingseisen 4 tl  
 

Om te slagen moet de leerling aan alle 6 de onderstaande eisen voldoen. Wanneer de leerling aan 1 van de eisen niet voldoet, is 
hij/zij gezakt.  

Eis 1  Het gemiddelde cijfer van de centrale examens is een 5,5 of hoger.  

Eis 2  Het eindcijfer Nederlands is afgerond een 5 of hoger.   

Eis 3  Alle eindcijfers van de examenvakken:  
een 6 of hoger zijn, ook het combinatiecijfer;  
de leerling 1 keer een 5 heeft en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn;  
de leerling 1 keer een 4 heeft, een 7 of hoger en voor de rest alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn; -  de 
leerling 2 keer een 5 heeft, een 7 of hoger en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn; -  geen eindcijfer 
lager is dan een 3.  

Eis 4  CKV (kunstvakken 1) en Lichamelijke Opvoeding dienen een voldoende of goed te zijn.  

Eis 5  Sectorwerkstuk/profielwerkstuk een voldoende of goed is.  

Eis 6  De rekentoets afgelegd is.  
  

Cum Laude slagen  

Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is voor de volgende vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, 
de vakken in het sectordeel en het vak met de hoogste eindcijfer in het vrije deel.  
Het gemiddelde cijfer wordt berekend door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken.  
Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6 voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.  -  De rekentoets telt niet mee.  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

van 4 tl naar 4 havo  
 

Leerlingen mogen over van 4TL naar 4 havo wanneer**:  

Het profiel dat gekozen gaat worden aansluit bij de vakken die de leerling gehad heeft (dit houdt in dat er examen gedaan moet zijn in de 
vakken in groep 2 en dat deze met minimaal een 6,5 afgesloten moeten zijn.  
Het VMBO met een examengemiddelde van een 6,8 gehaald is over groep 1, groep 2 en groep 3.  
Groep 1 minimaal een 6,5 per vak afgesloten is.  
Er kan geen NG of NT profiel gekozen worden van 4TL naar 4H. 
Een positief advies van de vakdocenten.  

** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Overgangsnormen van 4 havo naar 5 havo  
 

Groep 1  Groep 2  Groep 3  

Nederlands  
Engels  
Wiskunde  
  

Turks/Arabisch  
Literatuur  
Maatschappijleer  
Informatica  
KGL  
  
Vakken die gekozen worden n.a.v. de profielkeuze:  

Lichamelijke Opvoeding  
CKV/Tekenen  
Godsdienst (KGL)  
Vakken die de leerlingen niet 
meenemen vanwege 
profiel/sectorkeuze  

Natuur en 
Techniek  

Natuur en 
Gezondheid  

Economie en 
Maatschappij  

Cultuur en  
Maatschappij  

Natuurkunde  
Scheikunde  
+ 2 
keuzevakken  

Biologie  
Scheikunde  
Natuurkunde  
+ keuzevak  

Economie  
Geschiedenis 
+ 2 keuze 
vakken  

Frans  
Geschiedenis  
+ 2 keuze 
vakken  

 
De leerling gaat over als het overgangsrapport voldoet aan de volgende voorwaarden:   

Overgang van/naar  Overgangsnorm**  

4 havo naar 5 havo  maximaal één 5, of niet meer dan twee vakken lager dan een 6, waarvan maximaal één 4 en 
geen lager dan een 4 en het gemiddelde over alle meetellende vakken is een 6,0 of hoger;   
hooguit één vijf voor de vakken in groep 1. De leerling heeft het cijfer 6,0 of hoger bij de 
algemene vakken in groep 2.  

Aanvullende eisen:   
CKV en Lichamelijke Opvoeding dienen een 5,5 of hoger te zijn om over te gaan. Voor deze vakken telt een eventueel cijfer niet mee in de 
compensatieregeling voor de overgang.  
Het handelingsdeel leesdossier voor het vak Nederlands/Literatuur dient met een voldoende afgesloten te zijn.   
De leerling is verplicht deel te nemen aan het rekenexamen in juni. Het resultaat van dit examen heeft geen invloed op de overgang.  



 

 

- De leerling mag het extra vak in de vrije ruimte laten vallen aan het eind van Havo 4, Vwo4 of Vwo 5. Als de leerling voor dit vak niet lager 
dan een 4 heeft gehaald en na het schrappen van dit vak alsnog voldoet aan bovenstaande overgangsnormen, dan krijgt de leerling toegang 
tot het volgende leerjaar. Als de leerling voor het extra vak in de vrije ruimte lager dan een 4 heeft gehaald en na het schrappen van dit vak 
alsnog aan de bovenstaande overgangsnormen voldoet, dan wordt de leerling besproken in de overgangsvergadering en beslist de 
vergadering bij meerderheid van stemmen over de overgang. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het besluit 
van het docententeam is bindend. In uitzonderlijke gevallen heeft de directie het recht een afwijkende beslissing te nemen.  
  
** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend. Profielwijziging bij doubleren kan afgedwongen worden.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Overgangsnormen van 4 vwo naar 5 vwo  
 
De leerling gaat over als het overgangsrapport voldoet aan de volgende voorwaarden:   

Overgang van/naar  Overgangsnorm**  

4 vwo naar 5 vwo  maximaal één 5, of niet meer dan twee vakken lager dan een 6, waarvan maximaal één 4 en 
geen lager dan een 4 en het gemiddelde over alle meetellende vakken is een 6,0 of hoger;   
hooguit één vijf voor de vakken in groep 1. De leerling heeft het cijfer 6,0 of hoger bij de 
algemene vakken in groep 2.  
  

Aanvullende eisen:   
CKV en Lichamelijke Opvoeding dienen een 5,5 of hoger te zijn om over te gaan. Voor deze vakken telt een eventueel cijfer niet mee in de 
compensatieregeling voor de overgang.  
Het handelingsdeel leesdossier voor het vak Nederlands/Literatuur dient met een voldoende afgesloten te zijn.   
De leerling is verplicht deel te nemen aan het rekenexamen in juni. Het resultaat van dit examen heeft geen invloed op de overgang. - De 
leerling mag het extra vak in de vrije ruimte laten vallen aan het eind van Havo 4, Vwo4 of Vwo 5. Als de leerling voor dit vak niet lager dan 
een 4 heeft gehaald en na het schrappen van dit vak alsnog voldoet aan bovenstaande overgangsnormen, dan krijgt de leerling toegang tot 
het volgende leerjaar. Als de leerling voor het extra vak in de vrije ruimte lager dan een 4 heeft gehaald en na het schrappen van dit vak 
alsnog aan de bovenstaande overgangsnormen voldoet, dan wordt de leerling besproken in de overgangsvergadering en beslist de 
vergadering bij meerderheid van stemmen over de overgang. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het besluit 
van het docententeam is bindend. In uitzonderlijke gevallen heeft de directie het recht een afwijkende beslissing te nemen.  

  
** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend. Profielwijziging bij doubleren kan afgedwongen worden.  
  
  
  
  

  



 

 

Klas 5  
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Slagingseisen 5 havo  

Om te slagen moet de leerling aan alle 5 de onderstaande eisen voldoen. Wanneer de leerling aan 1 van de eisen niet voldoet, is hij/zij 
gezakt.  

Eis 1  Het gemiddelde cijfer van de centrale examens is een 5,5 of hoger.  

Eis 2  Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) heeft de leerling hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer. Voor de overige 
vakken moet de leerling een 6 of hoger als eindcijfer halen.   
In het profiel cultuur en maatschappij is wiskunde niet verplicht, dan zijn de kernvakken Nederlands en Engels.  

Eis 3  Alle eindcijfers van de examenvakken:  
een 6 of hoger zijn.;  
de leerling 1 keer een 5 heeft en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn;  
de leerling 1 keer een 4 heeft en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers ten 
minste een 6,0 is;  
de leerling 2 keer een 5 heeft, of een 5 en een 4, en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle 
eindcijfers ten minste een 6,0 is;  
geen eindcijfer lager is dan een 4, hierbij telt het combinatiecijfer ook mee en de rekentoets niet.  

Eis 4  CKV en Lichamelijke Opvoeding dienen een voldoende of goed te zijn.  

Eis 5  De rekentoets is gemaakt.  

  

Extra eisen/uitleg:  

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen 
om te slagen.  
Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen examen doet. Dit zijn: maatschappijleer; het profielwerkstuk; een 
aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen. Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 3 of lager 
halen. Het combinatiecijfer zelf moet ook hoger zijn dan een 3.  

  

Cum Laude slagen  

-  Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is. Van de vakken in het vrije deel telt alleen het hoogste 
cijfer mee voor deze berekening. Daarnaast mag je geen eindcijfer lager dan een 6 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. 
De rekentoets telt niet mee.  



 

 

Opstroomnormen van 5 havo naar 5 vwo  
  

Leerlingen mogen over van 5 havo naar 5 vwo wanneer**:  

De eindexamenvakken worden afgerond met een 6,8 gemiddeld, hierbij worden de cijfers niet eerst afgerond. Het gaat hierbij om het 
gemiddelde van de CE cijfers.  
Nederlands, Engels en wiskunde dienen per vak met minimaal een 6,8 worden afgerond. Het gaat hierbij om de CE-cijfers.  
Er een intake- gesprek is gevoerd met de coördinator/teamleiding en decanaat. Deze dient positief te zijn afgerond.  
Er een motivatiebrief geschreven is door de leerling. Deze dient positief te zijn afgerond.  
Wiskunde is afgerond met een 6,8. Het gaat hierbij om het CE-cijfer.  

 
** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Overgangsnormen van 5 vwo naar 6 vwo  
 
De leerling gaat over als het overgangsrapport voldoet aan de volgende voorwaarden:   

Overgang van/naar  Overgangsnorm**  

4 vwo naar 5 vwo  maximaal één 5, of niet meer dan twee vakken lager dan een 6, waarvan maximaal één 4 en 
geen lager dan een 4 en het gemiddelde over alle meetellende vakken is een 6,0 of hoger;   
hooguit één vijf voor de vakken in groep 1. De leerling heeft het cijfer 6,0 of hoger bij de 
algemene vakken in groep 2.  
  

Aanvullende eisen:   
CKV en Lichamelijke Opvoeding dienen een 5,5 of hoger te zijn om over te gaan. Voor deze vakken telt een eventueel cijfer niet mee in de 
compensatieregeling voor de overgang.  
Het handelingsdeel leesdossier voor het vak Nederlands/Literatuur dient met een voldoende afgesloten te zijn.   
De leerling is verplicht deel te nemen aan het rekenexamen in juni. Het resultaat van dit examen heeft geen invloed op de overgang. - De 
leerling mag het extra vak in de vrije ruimte laten vallen aan het eind van Havo 4, Vwo4 of Vwo 5. Als de leerling voor dit vak niet lager dan 
een 4 heeft gehaald en na het schrappen van dit vak alsnog voldoet aan bovenstaande overgangsnormen, dan krijgt de leerling toegang tot 
het volgende leerjaar. Als de leerling voor het extra vak in de vrije ruimte lager dan een 4 heeft gehaald en na het schrappen van dit vak 
alsnog aan de bovenstaande overgangsnormen voldoet, dan wordt de leerling besproken in de overgangsvergadering en beslist de 
vergadering bij meerderheid van stemmen over de overgang. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het besluit 
van het docententeam is bindend. In uitzonderlijke gevallen heeft de directie het recht een afwijkende beslissing te nemen.  

  
** = Het docententeam kan een afwijkende beslissing nemen, deze is bepalend.   
 



 

 

 
 
  

Klas 6  
      

  

 

 

 

 

 

  



 

 

Slagingseisen 6 vwo  

Om te slagen moet de leerling aan alle 5 de onderstaande eisen voldoen. Wanneer de leerling aan 1 van de eisen niet voldoet, is hij/zij 
gezakt.  

Eis 1  Het gemiddelde cijfer van de centrale examens is een 5,5 of hoger.  

Eis 2  Voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) heeft de leerling hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer. Voor de overige 
vakken moet de leerling een 6 of hoger als eindcijfer halen.   

Eis 3  Alle eindcijfers van de examenvakken:  
een 6 of hoger zijn.;  
de leerling 1 keer een 5 heeft en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn;  
de leerling 1 keer een 4 heeft en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers ten 
minste een 6,0 is;  
de leerling 2 keer een 5 heeft, of een 5 en een 4, en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle 
eindcijfers ten minste een 6,0 is;  
geen eindcijfer lager is dan een 4, hierbij telt het combinatiecijfer ook mee en de rekentoets niet.  

Eis 4  CKV en Lichamelijke Opvoeding dienen een voldoende of goed te zijn.  

Eis 5  De rekentoets is gemaakt.  

  

Extra eisen/uitleg:  

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen 
om te slagen.  
Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen examen doet. Dit zijn: maatschappijleer; algemene 
natuurwetenschappen; het profielwerkstuk; een aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen.   
Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 3 of lager halen. Het combinatiecijfer zelf moet ook hoger zijn dan een  
3.  

  

Cum Laude slagen  

-  Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is. Van de vakken in het vrije deel telt alleen het hoogste 
cijfer mee voor deze berekening. Daarnaast mag je geen eindcijfer lager dan een 7 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. 
De rekentoets telt niet mee.  



 

 

 


