
 
Overgangsnormen en -regels onderbouw havo en vwo 
  
Algemene regels voor de overgangsnormen 

  
• Bij de bevordering tellen de vakken mee die in het betreffende schooljaar gevolgd zijn.  
• De vakken LO, BK en muziek in de onderbouw zijn samen 1 combinatiecijfer  
• De kernvakken zijn Nederlands, Engels en Wiskunde  
• In de brugklas kunnen leerlingen niet doubleren, tenzij er zwaarwegende factoren 

meespelen. De schoolleiding beoordeelt of hier sprake van is  
• Doubleren is geen recht en kan alleen als het in belang is van de leerling, of als 

zwaarwegende factoren meespelen. De schoolleiding beoordeelt of hier sprake van is  
• Een leerling kan niet twee keer hetzelfde leerjaar doubleren  
• Een leerling kan niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren, tenzij er 

zwaarwegende factoren meespelen. De schoolleiding beoordeelt of hier sprake van is 
• In het algemeen geldt dat bij afwijzing voor bevordering de overgangsvergadering 

adviseert en de schoolleiding besluit of een leerling mag doubleren of dat de leerling 
onderwijs in een andere afdeling of op een andere school moet gaan volgen  

• Indien de schoolleiding, na advies van de overgangsvergadering, besluit dat een leerling 
in een volgend jaar het onderwijs niet op het Jan van Egmond Lyceum kan vervolgen, 
voert de school zo snel als mogelijk overleg met de ouders en leerling over de keuze voor 
een andere school  

  
De normen  

1. Het cijfer 5 telt als een tekortpunt, het cijfer 4 als twee tekortpunten, de cijfers 3 en 2 tellen 
als drie tekortpunten  

2. Een leerling met twee of drie tekortpunten in de kernvakken wordt altijd besproken, en bij 
meer dan drie tekortpunten volgt afwijzing. 

3. Het eindrapportcijfer is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers in één schooljaar. 
Het cijfer wordt afgerond op een geheel getal. Gemiddelden van een half of hoger worden 
naar boven afgerond (bv 5,5 en 5,6 wordt 6) en gemiddelden van lager dan een half naar 
beneden. (bv. 5,4 wordt 5). 

4. De afdelingsleider kan vanwege bijzondere omstandigheden besluiten om een leerling in het 
bespreekgebied te plaatsen.   

 
 

 
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  



 Klas 1 
 
De bevorderingsnormen voor de 1 h/v klassen zijn:  
  

• Bevorderd naar 2 vwo: maximaal 1 tekortpunt in de verdiepingscijfers en maximaal 1 
tekortpunt voor de verdiepingscijfers van de kernvakken en gemiddeld een 6,0 voor de 
basiscijfers 

 
• Bespreking voor 2 vwo: 2 tekortpunten in de verdiepingscijfers en gemiddeld een 6.0 voor de 

basiscijfers  
 
• Bevorderd naar 2 havo: 0 of 1 tekortpunt op de basiscijfers en met maximaal 1 tekortpunt in 

de kernvakken 
 

• Bespreking voor 2 havo: 2 tot en met 4 tekortpunten en/of 2 of meer tekortpunten in de 
kernvakken  

 
• Meer dan 5 tekortpunten: afwijzen voor 2 havo  

  
  
 De bevorderingsnormen voor 1 atheneum zijn:  
  

• 0 of 1 tekortpunt met maximaal 1 tekortpunt in de kernvakken: bevorderen naar 2 
atheneum  

 
• 1 t/m 4 tekortpunten en maximaal 2 tekortpunten voor de kernvakken: bespreken voor 2 

atheneum  
 
• 5 t/m 10 tekortpunten (of meer) en/of meer dan 2 tekortpunten op de kernvakken: afwijzen 

voor 2 atheneum  
 
• Meer dan 10 tekortpunten: afwijzen voor 2 havo  
  

  
De bevorderingsnormen voor 1 gymnasium zijn:  
  

• 0 of 1 tekortpunt, met maximaal 1 tekortpunt in de kernvakkengemiddeld: bevorderen naar 
2 gymnasium  
 

• 1 t/m 4 tekortpunten, en maximaal 2 tekortpunten voor de kernvakken: bespreken voor 
2 gymnasium  

 
• 5 en 6 tekortpunten (of meer) en/of meer dan 2 tekortpunten in de kernvakken: afwijzen 

voor 2 gymnasium  
 

• 7 t/m 10 tekortpunten (of meer): afwijzen voor 2 atheneum  
 

•  Meer dan 10 tekortpunten (of meer): afwijzen voor 2 havo  
  
 
 
 



Klas 2 
  
De bevorderingsnormen voor 2 havo zijn:  
  

• 0 t/m 2 tekortpunt met maximaal 2 tekortpunten in de kernvakken: bevorderen naar 3 havo 
 
• 3 of 4 tekortpunten, met maximaal 2 tekortpunten in de kernvakken: bespreken voor 3 havo  
 
• 5 of meer tekortpunten of een kernvak lager dan een 4: afwijzen voor 3 havo  
 

   
De bevorderingsnormen voor 2 atheneum zijn:  
 

• 0 of 1 tekortpunt, met een maximum van 1 tekortpunt in de kernvakken: bevorderen naar 3 
atheneum  

 

• 1 t/m 4 tekortpunten, met maximaal 2 tekortpunten voor de kernvakken: bespreken voor 3 
atheneum  

 

• 5 t/m 10 tekortpunten (of meer): afwijzen voor 3 atheneum  
 

• Meer dan 10 tekortpunten of kernvak lager dan een 4: afwijzen voor 3 havo  
 
  
  
De bevorderingsnormen voor 2 gymnasium zijn:  

  
• 0 of 1 tekortpunt, met een maximum van 1 tekortpunt voor de kernvakken: bevorderen naar 

3 gymnasium  
 

• 1 t/m 4 tekortpunten, met maximaal 2 tekortpunten voor de kernvakken: bespreken voor 
3 gymnasium  

 
• 5 en 6 tekortpunten (of meer): afwijzen voor 3 gymnasium  

 
• 7 t/m 10 tekortpunten (of meer): afwijzen voor 3 atheneum  

 
•  Meer dan 10 tekortpunten (of meer) of een kernvak lager dan een 4: afwijzen voor 3 havo  

 
 

 De  bevorderingsnormen voor 2 havo-vwo zijn:  
 

• bevorderd naar 3 atheneum: 0 of 1 tekortpunt voor de vwo-cijfers met een maximum van 1 
tekortpunt in de kernvakken en gemiddeld een 6,0 voor de havo-cijfers. 

 

• bespreking voor 3 atheneum: 1 t/m 4 tekortpunten voor de vwo-cijfers met maximaal 2 
tekortpunten voor de kernvakken en gemiddeld een 6,0 voor de havo-cijfers. 

 

• afwijzen voor 3 atheneum: 5 t/m 10 tekortpunten (of meer) voor de vwo-cijfers  
 

• bevorderd naar 3 havo: 0 t/m 2 tekortpunt voor de havo-cijfers met maximaal 2 
tekortpunten in de kernvakken  

 

• bespreking voor 3 havo: 3 of 4 tekortpunten voor de havo-cijfers, met maximaal 2 
tekortpunten in de kernvakken  

 

• afwijzen voor 3 havo: 5 of meer tekortpunten of een kernvak lager dan een 4  
 
  



Klas 3 
   
Bij de overgang van 3 havo naar 4 havo geldt het volgende schema:  
  
Bevordering:  

• Geen tekortpunten  
• 1 tekortpunt  
• 2 tekortpunten  
• 3 tekortpunten  

  
Aanvullende voorwaarden voor bevordering:  
1. maximaal 1 x 5 voor alle vakken in het gekozen profiel ( dus alle vakken die staan in het 

gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en 

2. In de profielen EM, NG en NT mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer afgerond 
op 1 decimaal minimaal 7,5 is. Als het cijfer minimaal 6,5 is en lager dan 7,5, dan is een positief 
advies van de wiskundedocent vereist. 
en 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 26 
punten hebben voor deze 4 vakken en bij 3 vakken minimaal 20  (voor tekenen geldt het 
cijfer van beeldende kunst).  
  

 
  
In bespreking:  

• Meer dan 3 tekortpunten  
  

Aanvullende voorwaarden voor bespreekgebied:  
1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4  bij alle vakken in het gekozen profiel (dus alle vakken die staan in het 

gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en 

2. Bij een keuze van wiskunde B moet het eindcijfer minimaal 6.0 zijn. 
en 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 24 
punten hebben voor deze 4 vakken en bij 3 vakken minimaal 18  (voor tekenen geldt het 
cijfer van beeldende kunst).  

  
Bij leerlingen in het bespreekgebied spelen naast de behaalde cijfers ook aanvullende gegevens 
(waaronder algemene studievaardigheden, getoond inzicht, motivatie, inzet in de les en 
huiswerkattitude) een belangrijke rol.  
  
Afwijzing:  
Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande normen worden niet bevorderd naar 4 havo.  
De leerling wordt door de vergadering (met inachtneming van de nadere bepaling) verwezen naar 3 
havo, 3 vmbo of 4 vmbo  
  
Bij de overgang van 3 atheneum naar 4 atheneum geldt het volgende schema:  
  
 
Bevordering:  

• Geen tekortpunten  



• 1 tekortpunt  
• 2 tekortpunten  
• 3 tekortpunten  

   
Aanvullende voorwaarden voor bevordering:  

1. maximaal 1 x 5 voor alle vakken in het gekozen profiel ( dus alle vakken die staan in het 
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en 

2. In de profielen EM, NG en NT mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer 
afgerond op 1 decimaal minimaal 7,5 is. Als het cijfer minimaal 6,5 is en lager dan 7,5, dan is 
een positief advies van de wiskundedocent vereist. 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 26 
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 20 en bij 2 vakken 
minimaal 14 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).  

 
  
 In bespreking:  

• Meer dan 3 tekortpunten  
  
Aanvullende voorwaarden voor bespreekgebied:  

1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4  bij alle vakken in het gekozen profiel (dus alle vakken die staan in het 
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en 

2. Bij een keuze van wiskunde B moet het eindcijfer minimaal 6.0 zijn. 
en 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 24 
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 18 en bij 2 vakken 
minimaal 12 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).  

 
  
Bij leerlingen in het bespreekgebied spelen naast de behaalde cijfers ook aanvullende gegevens 
(waaronder algemene studievaardigheden, getoond inzicht, motivatie, inzet in de les en 
huiswerkattitude) een belangrijke rol.  
  
Afwijzing:  
Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande normen worden niet bevorderd naar 4 atheneum  
De leerling wordt door de vergadering (met inachtneming van de nadere bepaling) verwezen naar 3 
havo, 3 atheneum of 4 havo   
  
Nadere bepalingen:  
Bevordering van 3 atheneum naar 4 havo:  
  
Indien een leerling niet wordt bevorderd naar 4 atheneum, beslist de eindvergadering of de leerling 
naar 4 havo wordt bevorderd dan wel moet doubleren.  
  
In ieder geval moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:  

1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4  voor alle vakken in het gekozen profiel(dus alle vakken die staan in 
het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en  



2. In de profielen EM en NG mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer afgerond 
op 1 decimaal minimaal 6,5 is. Als het cijfer minimaal 5,5 is en lager dan 6,5, dan is een 
positief advies van de wiskundedocent vereist. 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 23 
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 17 en bij 2 vakken 
minimaal 11 (voor tekenen geldt het cijfer van beeldende kunst).  
 
 
 

Bij de overgang van 3 gymnasium naar 4 gymnasium geldt het volgende schema:  
  
Bevordering:  

• Geen tekortpunten  
• 1 tekortpunt  
• 2 tekortpunten  
• 3 tekortpunten  

  
  Aanvullende voorwaarden voor bevordering:  

1. maximaal 1 x 5 voor alle vakken in het gekozen profiel ( dus alle vakken die staan in het 
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en 

2. In de profielen EM, NG en NT mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer 
afgerond op 1 decimaal minimaal 7,5 is. Als het cijfer minimaal 6,5 is en lager dan 7,5, dan is 
een positief advies van de wiskundedocent vereist. 
en 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 26 
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 20 en bij 2 vakken 
minimaal 14 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).  

 
 
  
 In bespreking:  

• Meer dan 3 tekortpunten  
  
Aanvullende voorwaarden voor bespreekgebied:  

1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4  bij alle vakken in het gekozen profiel (dus alle vakken die staan in het 
gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en 

2. Bij een keuze van wiskunde B moet het eindcijfer minimaal 6.0 zijn. 
en 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 24 
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 18 en bij 2 vakken 
minimaal 12 (als wiskunde C is gekozen dan wordt het wiskundecijfer niet meegeteld).  

 
 
Bij leerlingen in het bespreekgebied spelen naast de behaalde cijfers ook aanvullende gegevens 
(waaronder algemene studievaardigheden, getoond inzicht, motivatie, inzet in de les en 
huiswerkattitude) een belangrijke rol.  
  
Afwijzing:  
Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande normen worden niet bevorderd naar 4 gymnasium  



De leerling wordt door de vergadering (met inachtneming van de nadere bepaling) verwezen naar 3 
atheneum, 3 gymnasium, 4 havo of 4 atheneum  
  
Nadere bepalingen:  
 
Bevordering van 3 gymnasium naar 4 atheneum:  
  
Zie overgangsnormen van 3 gymnasium naar 4 gymnasium (de vakken Grieks en Latijn worden buiten 
beschouwing gelaten).  
 
Bevordering van 3 gymnasium naar 4 havo:  
Indien een leerling niet wordt bevorderd naar 4 gymnasium of 4 atheneum, beslist de 
eindvergadering of de leerling naar 4 havo wordt bevorderd dan wel moet doubleren.  
 
In ieder geval moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:  

1. maximaal 2 x 5 of 1 x 4  voor alle vakken in het gekozen profiel(dus alle vakken die staan in 
het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel)   
en  

2. In de profielen EM en NG mag wiskunde B alleen gekozen worden als het eindcijfer afgerond 
op 1 decimaal minimaal 6,5 is. Als het cijfer minimaal 5,5 is en lager dan 6,5, dan is een 
positief advies van de wiskundedocent vereist. 
en 

3. Heb je in je profieldeel 4 vakken die je in de derde klas volgt dan moet je minimaal 23 
punten hebben voor deze 4 vakken, bij 3 vakken minimaal 17 en bij 2 vakken 
minimaal 11 (voor tekenen geldt het cijfer van beeldende kunst).  
 

 


