
Overgangsnormen Bovenbouw (4H/4V/5V)  2021-2022 
   
De slaag/zak regeling van het centraal schriftelijk eindexamen vormt de basis van de 
overgangsnormen bovenbouw.    
  

1. Een leerling wordt bevorderd als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:   
• Aan alle becijferde en niet becijferde toetsen, praktische opdrachten, 
handelingsdelen is voldaan. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken 
indien ervan tevoren afspraken zijn gemaakt tussen afdelingsleider en leerling/ouders.   
• Lo moet met een voldoende dan wel goed zijn beoordeeld.   
• Alle vakken voldoende (6 of hoger).   
• 1 x 5 (=1 tekortpunt) en de overige vakken voldoende.   
• 1 x 4 (= 2 tekortpunten) of 2 x 5 (= 2 tekortpunten) of 1 x 4 en 1 x 5 (= 3 tekortpunten 
in maximaal 2 vakken) en de overige cijfers voldoende. Bij 2 of 3 tekortpunten zijn is het 
aantal tekortpunten gelijk aan het aantal compensatiepunten.    
• Maximaal 1 tekortpunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.    
• De vakken ckv en maatschappijleer worden in 4 havo en 4 vwo aan het einde van het 
schooljaar samengevoegd tot één cijfer (het combinatiecijfer). Bij het gymnasium bestaat 
het combinatiecijfer in 4 vwo alleen uit maatschappijleer.  Het combinatiecijfer telt mee 
in de bevordering van het jaar waarin de cijfers behaald zijn. Onvoldoendes bij vakken 
die deel uitmaken van het combinatiecijfer tellen niet afzonderlijk mee voor de 
bevordering. De afzonderlijk cijfers die deel uitmaken van het combinatiecijfer mogen 
niet lager zijn dan 4.   
• Naar analogie van het examenreglement kan er een extra vak c.q. extra vakken 
buiten beschouwing worden gelaten. De overgebleven vakken dienen wel aan de 
profieleisen te voldoen, dus een eindexamen te vormen.  De overgangsvergadering 
beslist of het vak voortgezet mag worden in het volgende schooljaar.   

  
   

2. Een leerling wordt besproken als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:   
•  2 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5, zonder voldoende compensatiepunten.   
• 3 x 5.   
• 1 x 4 en 2 x 5 met minimaal 2 compensatiepunten.  
• Meer dan 1 tekortpunt binnen de kernvakken Nederlands, Engels en        

wiskunde.   
  

De teamleider en/of afdelingsleider kan vanwege bijzondere omstandigheden besluiten om 
een leerling in het bespreekgebied te plaatsen.    
   

3. Een leerling wordt niet bevorderd als hij/zij niet onder 1 of 2 valt.    
  

Nadere bepalingen:  
  

Voor een derde keer eindexamen voor dezelfde opleiding doen is niet mogelijk.    
  

 


