
overgangsnormering van  havo en vwo leerjaar 3 naar havo en vwo leerjaar 4  
schooljaar 2019-2020 
 

Er worden cijfers gegeven voor: 
Nederlands, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, 
economie, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, indien van toepassing Spaans, 
wetenschapsoriëntatie, food & lifestyle, vorm & media, onderzoek & ontwerpen en sportklas.  

*Voor havo geldt dat de carrousellessen met een voldaan moeten worden afgesloten. 

De leerling wordt bevorderd als: 

• Voor alle vakken samen maximaal 3 getelde 5-en is behaald en  
• het puntenaantal ten minste gelijk is aan het aantal vakken x 6 punten en  
• er in de vakken die de leerling in het volgende leerjaar zal volgen* maximaal 2 getelde 

5-en voorkomen en  
• in de combinatie van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 

getelde vijf voorkomt.  
 

De leerling komt in bespreking als: 

• Voor alle vakken samen maximaal 4 getelde 5-en is behaald en het puntenaantal ten 
minste gelijk is aan het aantal vakken x 6 punten of  

• voor alle vakken samen maximaal 3 getelde 5-en is behaald en het puntenaantal ten 
minste gelijk is aan (het aantal vakken x 6) - 2 punten.    

• Ook voor een leerling die in bespreking komt geldt dat er maximaal 2 getelde 5-en 
mogen voorkomen in de vakken die de leerling het volgende jaar zal volgen.  

 

In alle overige gevallen wordt de leerling niet bevorderd.  
 
Opstroom van havo leerjaar 3 naar vwo leerjaar 4 

Een leerling mag over naar het volgende leerjaar van een niveau hoger als: 

• Er in totaal minimaal het aantal vakken x 7,5 punten behaald is en  
• voor geen enkel vak een onvoldoende eindcijfer behaald is en  
• als een meerderheid van de vakdocenten een positief advies geeft.  

 

Afstroom naar mavo leerjaar 4 

Voor deze leerlingen wordt in mavo leerjaar 4 het examendossier gevuld alsof zij in mavo 
leerjaar 3 gezeten hadden. Daarbij worden de op één decimaal afgeronde jaarcijfers 
omgerekend volgens nieuwe cijfer = oude cijfer * 0,8 + 2. In sommige situaties moet de 
leerling bij afstroom een inhaalprogramma volgen. De leerling mag alleen door naar mavo 
leerjaar 4 indien de omgerekende cijfers voldoen aan de overgangscriteria van mavo leerjaar 3 
naar mavo leerjaar 4. Een toelatingscommissie beslist of afstroom naar mavo leerjaar 4 
toegestaan is. 

 



 
Afstroom van vwo leerjaar 3 naar havo leerjaar 4 
 
Een leerling die in bespreking komt voor vwo leerjaar 4 mag doorstromen naar havo leerjaar 4 
mits ook nu aan de eis voldaan wordt dat er maximaal 2 getelde 5-en voor komen in de vakken 
die de leerling in het volgende jaar zal volgen*.  
 
Een leerling die zonder bespreking doubleert in vwo leerjaar 3 mag niet overstappen 
naar havo leerjaar 4. Bij doubleren kan er ook gekozen worden voor afstroom naar hetzelfde 
leerjaar van een niveau lager.  
 
*Hierbij wordt gekeken naar vorm & media voor kunst beeldend en naar economie voor zowel 
economie als bedrijfseconomie. Een onvoldoende voor economie kan hier dus dubbel tellen. 
Indien een leerling niet bevorderd wordt of in bespreking komt omdat hij meer dan 2 getelde 
5-en heeft behaald in de vakken die hij het volgende jaar zal volgen wordt bekeken of een 
wisseling van vak(ken) deze belemmering opheft. 
Als een mogelijkheid wordt gevonden krijgt de leerling de keus: ofwel doubleren ofwel naar 
het volgende jaar met het gewijzigde vakkenpakket. 

 


