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Overgangsnormen

Rapportage en bevordering
Cijferoverzichten
De resultaten die leerlingen behalen worden op Helinium geautomatiseerd verwerkt. Daarmee kunnen
ouders en leerlingen zich elke dag op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken met betrekking
cijfers en absentie.
De overzichten kunnen worden ingezien via een persoonlijke inlogcode voor ouders en leerlingen op de
website van Helinium.

Overgangsnormen
Met de leerlingen worden de overgangsnormen door hun mentor doorgenomen en toegelicht. Op de
website van Helinium kunnen zij de overgangsnormen bekijken. Bovendien liggen de overgangsnormen
ter inzage bij de administratie.
Voor elk leerjaar is bepaald welk puntenaantal toegang geeft tot een vervolg in dezelfde afdeling.
Leerlingen die onvoldoende punten hebben staan ter discussie. Op basis van de mogelijkheden die het
docententeam van de betreffende leerling ziet, wordt bepaald of een leerling zijn leerweg in dezelfde of
een andere afdeling kan voortzetten.
Algemene bepalingen
1. De totalen van de cijfers waarover in deze normen wordt gesproken, zijn de totalen van de
eindcijfers voor de zgn. kernvakken. Deze vakken worden bij elk leerjaar apart opgesomd.
2. Een voorwaardelijke bevordering is mogelijk maar wordt bij uitzondering toegepast.
3. Besluiten over leerlingen met een onvolledig rapport worden genomen na discussie.
4. Het voorgenomen overgangsbesluit wordt genomen door de betreffende mentor in overleg met
de teamleider en de teamcoach. Het voorgenomen overgangsbesluit kan vervolgens
onderhevig zijn aan interne en/of externe revisie.
5. Stemming, tijdens interne of externe revisie, moet altijd plaatsvinden. Gestemd wordt uitsluitend
door de docenten die lesgeven aan de betreffende leerling. Iedere docent dient één stem uit te
brengen. De voorzitter kan afwezige docenten opdracht geven hun stem schriftelijk uit te
brengen. De vergadering beslist met eenvoudige meerderheid.
6. Bij het staken van de stemmen beslist de teamleider namens de rector.
7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.
8. De rector is gemachtigd revisie toe te passen op alle overgangs- en determinatie-beslissingen.
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Overgangsnormen vwo
Bevordering havo 1 naar vwo 2



Een leerling dient voor ieder van de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) een eindcijfer
≥ 7.5 te behalen.
De leerling dient voor de overige vakken gemiddeld ≥ 7.5 te behalen.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.

Bevordering leerjaar 1 (vwo incl. tto) naar leerjaar 2 (vwo incl. tto)
Alle leerlingen die het volledige vwo 1 lesprogramma hebben gevolgd worden automatisch bevorderd.
Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.

Bevordering havo 2 naar vwo 3



Een leerling dient voor ieder van de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) een eindcijfer
≥ 7.5 te behalen.
De leerling dient voor de overige vakken gemiddeld ≥ 7.5 te behalen.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.

Bevordering leerjaar 2 (vwo incl. tto) naar leerjaar 3 (vwo incl. tto)
Alle leerlingen die het volledige vwo 2 lesprogramma hebben gevolgd worden automatisch bevorderd.
Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.

Bevordering havo 3 naar vwo 4




Een leerling dient voor ieder van de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) een eindcijfer
≥ 7.5 te behalen.
De leerling dient voor de overige vakken gemiddeld ≥ 7.5 te behalen.
De mentor geeft op advies van de vakdocenten een bindend profiel advies.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.
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Bevordering leerjaar 3 (vwo) naar leerjaar 4 (vwo)
Om bevorderd te worden van 3 (vwo) naar 4 (vwo) dient aan de volgende voorwaarden voldaan te
worden:




Een leerling dient voor elk van de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) een eindcijfer ≥
5.5 te behalen.
De leerling dient voor de overige vakken gemiddeld ≥ 6.0 te behalen.
Per profiel moet aan het volgende worden voldaan:
o NT profiel
 Wiskunde ≥ 7.0
 Natuurkunde ≥ 7.0
 Scheikunde ≥ 7.0
o NG profiel
 Wiskunde ≥ 6.0 bij een keuze voor wiskunde A
 Wiskunde ≥ 7.0 bij een keuze voor wiskunde B
 Scheikunde ≥ 7.0
 Biologie ≥ 7.0
 Natuurkunde ≥ 7.0 bij een keuze voor natuurkunde
o EM profiel
 Wiskunde ≥ 6.0 bij een keuze voor wiskunde A
 Wiskunde ≥ 7.0 bij een keuze voor wiskunde B
 Economie ≥ 7.0
 Geschiedenis ≥ 6.0
o CM profiel
 Wiskunde ≥ 5.5 bij een keuze voor wiskunde C
 Wiskunde ≥ 6.0 bij een keuze voor wiskunde A
 Geschiedenis ≥ 6.0

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.

Bevordering leerjaar 4 (vwo) naar leerjaar 5 (vwo)
Om bevorderd te worden van 4 (vwo) naar 5 (vwo) dient aan de volgende voorwaarden voldaan te
worden:







Het gemiddelde van alle niet afgeronde eindcijfers is 5.5 of hoger
Je voldoet aan de kernvakkenregel; bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en
wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)
Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van al je
cijfers is ten minste 6.0, of
o je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zin 6 of hoger en het
gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6.0
Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld met “voldoende” of “goed”
Je niet afgeronde eindcijfers dienen alle 3,5 of hoger te zijn.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.
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Bevordering leerjaar 5 (vwo) naar leerjaar 6 (vwo)
Om bevorderd te worden van 5 (vwo) naar 6 (vwo) dient aan de volgende voorwaarden voldaan te
worden:







Het gemiddelde van alle niet afgeronde eindcijfers is 5.5 of hoger
Je voldoet aan de kernvakkenregel; bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en
wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)
Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van al je
cijfers is ten minste 6.0, of
o je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zin 6 of hoger en het
gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6.0
Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld met “voldoende” of “goed”
Je niet afgeronde eindcijfers dienen alle 3,5 of hoger te zijn.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan af te
wijken.

Geslaagd leerjaar 6 (vwo)
De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd, is geslaagd indien voldaan wordt aan de eisen zoals
deze zijn opgenomen in artikel 50 van het eindexamenbesluit VO (examenblad.nl/uitslagbepaling).
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Overgangsnormen havo
Bevordering leerjaar 1 (havo incl. tto) naar leerjaar 2 (havo incl. tto)
Alle leerlingen die het volledige havo-1 lesprogramma hebben gevolgd, worden automatisch
bevorderd.
Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan
af te wijken.

Bevordering leerjaar 2 (havo) naar leerjaar 3 (havo)
Om bevorderd te worden van 2 (havo) naar 3 (havo) dient aan de volgende voorwaarden
voldaan te worden.





Een leerling dient voor ieder van de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) een
eindcijfer ≥ 5.5 te behalen.
De leerling dient voor de overige vakken (Duits, Frans, natuurkunde, O&O,
aardrijkskunde, geschiedenis) gemiddeld ≥ 5.5 te behalen.
De leerling dient de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken voldoende af te
sluiten.
De mentor geeft op advies van de vakdocenten een bindend advies.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan
af te wijken.

Bevordering leerjaar 3 (havo) naar leerjaar 4 (havo)
Om bevorderd te worden van 3 (havo) naar 4 (havo) dient aan de volgende voorwaarden
voldaan te worden:






Een leerling dient voor ieder van de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) een
eindcijfer ≥ 5.5 te behalen.
De leerling dient voor de overige vakken gemiddeld ≥ 6.0 te behalen.
Per profiel moet aan het volgende worden voldaan:
o NT profiel
 Wiskunde ≥ 7.0
 Natuurkunde ≥ 6.0
 Scheikunde ≥ 6.0
o NG profiel
 Wiskunde ≥ 6.0 bij een keuze voor wiskunde A
 Wiskunde ≥ 7.0 bij een keuze voor wiskunde B
 Scheikunde ≥ 6.0
 Biologie ≥ 6.0
 Natuurkunde ≥ 6.0 bij een keuze voor natuurkunde
o EM profiel
 Wiskunde ≥ 6.0
 Economie ≥ 6.0
o CM profiel
 Wiskunde ≥ 6.0 bij een keuze voor wiskunde A
 Economie ≥ 6.0 bij een keuze voor economie
De mentor geeft op advies van de vakdocenten een bindend profieladvies.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan
af te wijken.
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Bevordering leerjaar 4 (havo) naar leerjaar 5 (havo)
Om bevorderd te worden van 4 (havo) naar 5 (havo) dient aan de volgende voorwaarden
voldaan te worden:







Het gemiddelde van alle eindcijfers is 5.5 of hoger
Je voldoet aan de kernvakkenregel; bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en
wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of
hoger)
Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van
al je cijfers is ten minste 6.0, of
o je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger
en het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6.0
De vakken lichamelijke opvoeding en ckv zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’
Geen 3 of lager als eindcijfer voor een vak.

Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan
af te wijken.

Geslaagd leerjaar 5 (havo)
De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd indien voldaan wordt aan de
eisen zoals deze zijn opgenomen in artikel 50 van het eindexamenbesluit VO
(examenblad.nl/uitslagbepaling).

Overstap havo-5 naar vwo-5
Om over te stappen van havo-5 naar vwo-5 dient aan de volgende voorwaarden voldaan te
worden:
 De geslaagde leerling dient voor ieder van de kernvakken (Nederlands, Engels,
wiskunde) op het centraal examen een eindcijfer ≥ 7.0 te behalen.
 De geslaagde leerling dient voor de overige vakken op het centraal examen gemiddeld
≥ 7.0 te behalen.
 De mentor geeft op advies van de vakdocenten een positief advies.
Na overleg tussen leerling, ouder en mentor (vakdocenten) kan worden besloten om hiervan
af te wijken.
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Overgangsnormen mavo
Bevordering 1 mavo naar 2 mavo
De leerling heeft voor alle kernvakken* gemiddeld een 6.
De leerling mag maximaal 2 keer een 5 of 1 keer een 4 hebben mits dit cijfer gecompenseerd
wordt.

Bevordering 1 mavo naar 2 havo
De leerlingen heeft voor alle kernvakken* gemiddeld een 7,5. De leerling mag geen onvoldoende
hebben en er moet een positief advies zijn van de docentenvergadering.
* Nederlands, Engels, Frans, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Wiskunde, Creative
Technology, Lichamelijke Opvoeding, Podiumkunsten en Beeldende Vorming.
De volgende vakken worden niet meegewogen voor de overgang: Theaterklas, Sportklas,
Anglia.

Bevordering mavo 2 naar mavo 3
De leerling heeft voor alle vakken gemiddeld een 6.
De leerling mag maximaal 2 keer een 5 of 1 keer een 4 hebben mits dit cijfer gecompenseerd
wordt.

Bevordering mavo 2 naar 3 havo
De leerling heeft voor alle vakken gemiddeld een 7,5. De leerling mag geen onvoldoendes
hebben.
De docentenvergadering geeft een positief advies.

Bevordering mavo 3
Leerlingen uit mavo 3 worden bevorderd naar mavo 4 indien zij:
 Met hun gekozen vakkenpakket voor mavo 4 (6 vakken) geslaagd zijn volgens de
normen die voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen gelden (zie examenreglement).
 Voor de vakken die niet in het vakkenpakket voor mavo 4 zitten maximaal 2 maal een
5 of 1 maal een 4 scoren.
Leerlingen die niet aan bovenstaande eisen voldoen zijn automatisch een bespreekgeval.

Geslaagd leerjaar 4 (mavo)
De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd, is geslaagd indien voldaan wordt aan de
eisen zoals deze zijn opgenomen in artikel 50 van het eindexamenbesluit VO
(examenblad.nl/uitslagbepaling).
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Toelatingscriteria van mavo 4 naar havo 4
Voor leerlingen die na mavo-4 willen doorstromen naar havo-4 gelden de volgende eisen:
I Eisen
1. Diploma mavo 4 (vmbo-TL of vmbo-GL)
2. Het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken waarin Centraal Examen is afgelegd moet
6,8 of hoger zijn. Het begrip ‘eindcijfer’ is omschreven in het examenreglement
3. De leerling heeft van de toeleverende mavo een positief advies gekregen om door te
stromen naar havo-4.
II Aansluiting
Voor een goede aansluiting tussen mavo-4 en havo-4 is gewenst:
1. Diploma mavo-4 (vmbo –TL of vmbo-GL) met 7 vakken waarin Centraal Examen is afgelegd
2. Het te volgen vakkenpakket in havo-4 sluit aan bij het gevolgde pakket in mavo-4
- voor NT zijn vereist wiskunde, nask-1 en nask-2
- voor NG zijn vereist wiskunde, nask-1 , nask-2 en biologie
- voor EM zijn vereist wiskunde en economie
- voor CM is vereist Frans of Duits
3. De leerling neemt maximaal één nieuw vak op in havo-4
4. Een leerling is maximaal 17 jaar oud bij aanvang van havo-4
III Doubleren
Ten aanzien van doubleren in havo-4 gelden voor leerlingen die na mavo-4 doorstromen naar
havo-4 dezelfde regels als voor leerlingen afkomstig uit havo-3.

Slaag/zakregeling vmbo/mavo
Voor de slaag- en zakregeling verwijzen we naar de website www.examenblad.nl
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Overgangsnormen vmbo techniek
Klas 1 naar klas 2
o
o

Over de 8 vakken moeten minimaal 46 punten worden behaald
Maximaal 2x5 of 1x4

Klas 2 naar klas 3
o
o

Over de 8 vakken moeten minimaal 46 punten worden behaald
Maximaal 2x5 of 1x4

Klas 3 naar klas 4
o

Iedere leerling heeft het recht over te gaan naar het 4e leerjaar indien er
voldoende examenperspectief aanwezig is (de indicatie hiervoor ligt besloten in
de slaag-/zakregeling)

Van basis naar kader
o

Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde wordt op
tenminste het cijfer 7 behaald.
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Overgangsnormen vmbo M&D/E&O/Z&W
Klas 1 naar klas 2
Een leerling is bevorderd naar vmbo 2 als
o Het totaal van de rapportcijfers groter of gelijk is aan:
(het aantal te behalen cijfers) × 6 – 1
o Voor bevordering naar 2 vmbo kader komt een leerling in aanmerking als het totaal van
de rapportcijfers groter is dan of gelijk aan: (het aantal te behalen cijfers) × 7,5
o Voorbehoud bij berekening gemiddelde: maximaal 2 × 5 of 1 × 4

Van klas 2 naar klas 3
o
o
o

Het totaal van de rapportcijfers groter of gelijk is aan:
(het aantal te behalen cijfers) × 6 – 1
Voor bevordering naar 2 vmbo kader komt een b-leerling in aanmerking als het totaal
van de rapportcijfers groter is dan of gelijk aan: (het aantal te behalen cijfers) × 7,5
Voorbehoud bij berekening gemiddelde: maximaal 2 × 5 of 1 × 4

Van klas 3 naar 4
o

In principe heeft ieder leerling uit vmbo 3 het recht tot plaatsing in vmbo 4. De
docentenvergadering kan een advies geven om van dit recht af te zien. Dit zal met
ouder(s) en leerling besproken worden. Leidend hierbij is de haalbaarheid van een
diploma. Gezamenlijk wordt bepaald in welk leerjaar de leerling geplaatst gaat worden

Stapelen
Mogelijk indien:
1. De leerling voor zijn basisexamen geslaagd is.
2. Het SE- eindcijfer voor het praktijkvak een 6,5 of hoger is.
3. Het gemiddelde SE-eindcijfer voor de avo-vakken minimaal een 7 (niet afgerond) of
hoger is en geen enkel afzonderlijk cijfer lager is dan 6,0 (niet afgerond).
4. Een positief advies vanuit de lesgevende docenten op basis van resultaten, goede
inzet en werkhouding, motivatie.
De leerling dient in de periode na het eindexamen tot aan de zomervakantie het AVO
aansluitprogramma te volgen. Dit programma bestaat uit 3 uur AVO vak per week. Dit zijn de
vakken Nederlands - Engels – Wiskunde - Natuurkunde* - Biologie* - Economie* Geschiedenis* - Duits*
(* afhankelijk van de gekozen afdeling).
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