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ALGEMENE OVERGANGSNORMEN 
• Alle vakken zijn bepalend voor bevordering naar een volgend leerjaar. 

• In de overgangsnormen telt het cijfer 5 voor één, het cijfer 4 voor twee en het cijfer 3 voor drie tekorten. 

• We werken met afgeronde cijfers (hele cijfers), tenzij expliciet wordt genoemd  dat het om onafgeronde cijfers gaat (op 1 decimaal). 

• De cijfers 5, 4, 3, 2 en 1 tellen elk voor één onvoldoende. 

• Voorwaardelijke bevordering is niet mogelijk. Dit betekent ook dat het opleggen van taken om alsnog bevorderd te kunnen worden niet is toegestaan. 

• Er zijn twee soorten normen mogelijk: 

 

Verplichte normen: worden deze niet gehaald dan kan een leerling niet bevorderd worden. 

Subnormen: worden deze niet gehaald dan beslist de docentenvergadering of een leerling al dan niet bevorderd wordt.  

Criteria hierbij zijn o.a.: 

• intellectuele vermogens 

• abstractievermogens 

• zelfstandigheid 

• plannen en organiseren 

• kunnen en willen samenwerken 

• verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen 

• resultaten van CITO genormeerde toetsen 

Worden de verplichte norm en de subnorm gehaald, dan wordt de leerling in ieder geval bevorderd. 

 

De docentenvergadering behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen van de overgangsnormen af te wijken en een leerling in een bepaalde 

schoolsoort te plaatsen. 

Een leerling mag niet 2 keer hetzelfde leerjaar overdoen. In de brugklas en tweede leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, bij zwaarwegende 

argumenten kan de vergadering bij hoge uitzondering hiervan afwijken. De uitspraak van de docentenvergadering is bindend. 

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
 



 
  

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
Van de tweede naar de derde klas 
 

 

 

 

 

 

VAN  NAAR VERPLICHTE NORMEN SUBNORMEN  

2 VMBO BB 

  3 VMBO BB 

• Niet meer dan vijf tekorten in de vakken 

van het tweede leerjaar 

• Bij de keuze voor het profiel PIE 

(Techniek): 

Niet meer dan één onvoldoende (minimaal 

het cijfer 4) en ten minste 23 punten voor 

de vakken Ne-En-Wi-Nask 

• Bij de keuze voor het profiel Zorg & 

Welzijn:  

Niet meer dan één onvoldoende (minimaal 

het cijfer 4) en ten minste 23 punten voor 

de vakken Ne-En-Wi-Bi 

• Bij de keuze voor het profiel Economie & 

Ondernemen: Niet meer dan één 

onvoldoende (minimaal het cijfer 4) en ten 

minste 28 punten voor de vakken Ne-En-

Du-Wi-Ec 

 

 

  



 
  

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
Van de tweede naar de derde klas 
 

 

 

 

 

 

 

 

VAN  NAAR VERPLICHTE NORMEN SUBNORMEN  

2 VMBO KB 

  3 VMBO KB 

• Niet meer dan vier tekorten in de vakken 

van het tweede leerjaar; 

• Bij de keuze voor het profiel PIE 

(Techniek): 

Niet meer dan één onvoldoende (minimaal 

het cijfer 4) en ten minste 23 punten voor 

de vakken Ne-En-Wi-Nask 

• Bij de keuze voor het profiel Zorg & 

Welzijn: 

Niet meer dan één onvoldoende (minimaal 

het cijfer 4) en ten minste 23 punten voor 

de vakken Ne-En-Wi-Bi 

• Bij de keuze voor het profiel Economie & 

Ondernemen:  

Niet meer dan één onvoldoende (minimaal 

het cijfer 4) en ten minste 28 punten voor 

de vakken Ne-En-Du-Wi-Ec 

  

2 Mavo  

  3 Mavo 

• Niet meer dan vier tekorten in de vakken 

van het tweede leerjaar 

• Van de vakken: Ne-En-Du-Wi-Bi-Ak-Gs-

Nask-Ec niet meer dan drie onvoldoendes. 

• Ten minste 54 punten voor de vakken Ne-

En-Du-Wi-Bi-Ak-Gs-Nask-Ec. 

  

 



 
 

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
Van de tweede klas naar de derde klas 
 

 

 

 

 

 

 

VAN  NAAR TOELICHTING 

2 Mavo 

 Havo doorstroom  

 

Op het VC Cortenbosch hebben we een Havo doorstroomprogramma. Deze route bereidt leerlingen voor die na de Mavo naar de Havo 

willen gaan. Om in deze route geplaatst te worden moet er aan de onderstaande instroomcriteria worden voldaan: 

 

• Gemiddeld een 7 voor alle vakken van het tweede leerjaar Mavo 

• Ten minste 65  punten voor de vakken Ne-En-Du-Wi-Nask-Bi-Gs-Ak-Ec. (Er wordt gekeken naar de onafgeronde cijfers) 

• Een positief advies van de docentenvergadering t.a.v. inzicht, werkhouding en zelfstandigheid. 



    
 

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
Van de derde klas naar de vierde klas  
 

 

 

 

 

VAN  NAAR VERPLICHTE NORMEN SUBNORMEN LET OP! 

3 VMBO BB  

 4 VMBO BB  

• De verplichtingen die tot het schoolexamen 

behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). 

• Een voldoende resultaat voor CKV (zie 

examenreglement 8.4.4 lid 2). 

• Niet meer dan vier tekorten in de vakken van 

het derde leerjaar (maatschappijleer telt niet 

mee). 

In de lijst van gekozen vakken + 

maatschappijleer mag op basis van de 

schoolexamencijfers (PTA) maximaal één 

onvoldoende voorkomen. Dit cijfer mag niet 

lager zijn dan een 4. 

• In de gekozen examenvakken mag op basis 

van de overgangscijfers max. één 4 

voorkomen, mits deze onvoldoende met één 7 

gecompenseerd wordt voor een ander 

examenvak. Terwijl de overige examenvakken 

voldoende moeten zijn. 

• In de gekozen examenvakken mag op basis 

van de overgangscijfers max. twee keer een 5 

voorkomen, mits deze cijfers met één 7 

gecompenseerd wordt voor een ander 

examenvak. Terwijl de overige examenvakken 

voldoende moeten zijn. 

 • Een leerling die op grond van de 

verplichte normen niet automatisch 

overgaat, is altijd een bespreek- geval. 

• Maatschappijleer wordt in leerjaar drie 

afgesloten. Leerlingen die een 

onvoldoende hebben behaald, mogen dit 

vak eenmalig in het vierde leerjaar 

herkansen. Het hoogste cijfer geldt en is 

daarmee het examencijfer. 

 



    
 

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
Van de derde klas naar de vierde klas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 VMBO BB  en  4 VMBO BB 

  
LEERWERKTRAJECT EN TRAJECTEN OP MAAT 

Voor leerlingen in leerjaar 3 en 4, bij wie het beter past om een andere route te nemen dan de reguliere weg richting het eindexamen, 

worden bovengenoemde opties bekeken. 

In beide gevallen zal per individueel geval bekeken worden welke onderwijsvorm en welke vakken de leerling, in combinatie met een 

beroepsgerichte stage, de leerling zal worden aangeboden. 

Deze trajecten hebben als doel het halen van een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg, en/ of een gedegen aansluiting op het 

Aventus.  



    
 

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
Van de derde klas naar de vierde klas  
 

 

 

 

 

VAN  NAAR VERPLICHTE NORMEN SUBNORMEN LET OP! 

3 VMBO  KB 

 4 VMBO KB 

• De verplichtingen die tot het schoolexamen 

behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). 

• Een voldoende resultaat voor CKV (zie 

examenreglement 8.4.4 lid 2). 

• Niet meer dan vier tekorten in de vakken van 

het derde leerjaar (maatschappijleer telt niet 

mee). 

In de lijst van gekozen vakken + 

maatschappijleer mag op basis van de 

schoolexamencijfers (PTA) maximaal één 

onvoldoende voorkomen. Dit cijfer mag niet 

lager zijn dan een 4. 

• In de gekozen examenvakken mag op basis 

van de overgangscijfers max. één 4 

voorkomen, mits deze onvoldoende met één 7 

gecompenseerd wordt voor een ander 

examenvak. Terwijl de overige examenvakken 

voldoende moeten zijn. 

• In de gekozen examenvakken mag op basis 

van de overgangscijfers max. twee keer een 5 

voorkomen, mits deze cijfers met één 7 

gecompenseerd wordt voor een ander 

examenvak. Terwijl de overige examenvakken 

voldoende moeten zijn. 

 • Maatschappijleer wordt in leerjaar drie 

afgesloten. Leerlingen die een 

onvoldoende hebben behaald, mogen dit 

vak eenmalig in het vierde leerjaar 

herkansen. Het hoogste cijfer geldt en is 

daarmee het examencijfer. 

 



    
 

 

OVERGANGSNORMEN 2022-2023 
Van de derde klas naar de vierde klas  
 

 

 

 

 

 

VAN  NAAR VERPLICHTE NORMEN SUBNORMEN LET OP! 

3 Mavo  

  4 Mavo 

• De verplichtingen die tot het schoolexamen 

behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). 

Voor het vak CKV dient een voldoende 

resultaat te zijn behaald (zie 

examenreglement 8.4.4 lid 2) 

• Niet meer dan drie onvoldoendes in de vakken 

van het derde leerjaar. 

• Niet meer dan vier tekorten in de vakken van 

het derde leerjaar 

• In de lijst van gekozen examenvakken mag op 

basis van de overgangscijfers maximaal één 

onvoldoende voorkomen. Dit cijfer mag niet 

lager zijn dan een 4. 

• In de lijst van gekozen examenvakken mag op 

basis van de schoolexamencijfers maximaal 

één onvoldoende voorkomen. Dit cijfer mag 

niet lager zijn dan een 4. 

•  • Wanneer een leerling op basis van het 

gekozen pakket over is, maar op grond 

van andere schoolregels niet het 

gewenste pakket kan volgen, wordt de 

betreffende leerling in ieder geval 

bevorderd. De rapportvergadering brengt 

advies uit over het te kiezen 

vakkenpakket dat wel kan worden 

gevolgd en de beste kans van slagen 

geeft. 

• Een leerling kan een extra examenvak 

kiezen. Indien de leerling voor de aldus 

gekozen zeven examenvakken op de 

overgangslijst 49 punten of meer heeft 

behaald. Bij minder dan 49 punten ligt de 

beslissing hiertoe bij de 

docentenvergadering. In geen geval mag 

de keuze van een extra examenvak leiden 

tot een te grote groepsgrootte of tot meer 

groepen. 

Bovendien moet het volgen van een 7e 

vak roostertechnisch mogelijk zijn. 
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Vierde klas 
 

 

 

 

 

 

VAN  NAAR VERPLICHTE NORMEN SUBNORMEN LET OP! 

 

4 VMBO BB 

 4 VMBO KB 

 

Leerlingen die een diploma 

voor de basisberoeps- 

gerichte leerweg hebben 

behaald mogen het daarop 

volgende schooljaar onder 

bepaalde voorwaarden 

instromen in de vierde klas 

van een kaderberoeps- 

gerichte leerweg. 

• Er moet een positief advies zijn van de 

docentenvergadering over gedrag en 

werkhouding 

• Het gemiddelde van de cijferlijst van de 

basisberoepsgerichte opleiding moet 7,0 

zijn 

• Ook mag de leerling in de eerste vier jaar 

niet hebben gedoubleerd. 

 

 • Het kan zijn dat er dat er extra toetsen 

en opdrachten moeten worden gemaakt, 

om aan de PTA eisen uit het derde jaar 

van de kaderberoepsgerichte leerweg  te 

voldoen. 

 

 

4 VMBO TL  

  4 HAVO 

 

Leerlingen die een VMBO 

TL diploma hebben behaald 

kunnen naar de havo, mits 

aan een aantal 

voorwaarden wordt 

voldaan. 

• Het gemiddelde cijfer is minimaal 6,8 

• Er is een positief advies van de school 

van herkomst 

• Er is goedkeuring nodig van de 

doorstromingsadviescommissie die de 

voorwaarden en de kans op welslagen 

bespreekt. 

 

 • De doorstromingsadviescommissie komt 

voor de meivakantie bijeen. Cijfers en 

adviezen worden op dat moment 

bekeken. Voldoet een leerling niet aan 

de norm, maar na het examen wel, kan 

hij/zij zich altijd regulier aanmelden bij 

de school naar keuze.  

• Indien gekozen is voor een andere 

Havo-school dan het Veluws College 

Walterbosch. 

 


