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Overgangsnormen onderbouw 
 
De onderstaande tabellen geven het doorstroom niveau van de leerling aan. 

*Het doorstroom advies is gebaseerd op het gemiddelde van 2 rapporten. 

*Het doorstroom besluit is gebaseerd op het gemiddelde van 3 rapporten 

*Het doorstroom advies/besluit is gebaseerd op het gemiddelde cijfer van alle vakken.  

 

 

Tabel: doorstroom advies/ besluit  1 BBL ( voorheen LWOO-AP) 

 

Resultaat * Doorstroom advies/ besluit Leerweg 

Tot 7.9 BBL  

Vanaf 8,0  KBL 

 

Tabel doorstroom advies/besluit 1 BBL/KBL 

        

Resultaat * Doorstroom advies/ besluit Leerweg 

Tot 6,9 BBL  

Vanaf 7,0 t/m 7,9  KBL  

Vanaf 8,0  TGL 

  

Tabel doorstroom advies/besluit 1 KBL/TL 

 

Resultaat * Doorstroom advies/ besluit Leerweg 

Tot 5.5 BBL  

Vanaf 5.6 t/m 7.4  KBL  

Vanaf 7.5 TGL 

  

 

Tabel  doorstroom advies/ besluit  1 Mavo   

   

Resultaat * Doorstroom advies/ besluit Leerweg 

Tot 5,5 KBL  

5,5 t/m 5,9 KBL of Mavo 

6,0 t/m 7,6 Mavo 

Vanaf 7,7 Havo  
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Tabel: doorstroom advies/ besluit  2 BBL  

 

Resultaat * Doorstroom advies/ besluit Leerweg 

Tot 7.9 BBL  

Vanaf 8,0  KBL 

 

Tabel: doorstroom advies/ besluit  2 KBL  

 

Resultaat * Doorstroom advies/ besluit Leerweg 

Tot 7.4 KBL  

7.5 t/m 7.9 KBL of Mavo 

Vanaf 8,0  Mavo 

 

Tabel:  doorstroom advies/ besluit  2 TL-klassen   

   

Resultaat * Doorstroom advies/ besluit Leerweg 

Tot 5,5 KBL  

5,5 t/m 5,9 KBL of Mavo 

6,0  Mavo 

 

 

 

Voor de Mavo en KBL stromen is het onderstaande van toepassing:  

 

1 á 2 tekort punten = overgang naar hetzelfde niveau 

3 tekort punten   = bespreek geval  

4 of meer tekortpunten  = afstroom naar lager niveau 

( 5,4 wordt 5 = 1 tekort punt) 

( 5,5 wordt 6 = geen tekort punt) 

 

Een gemotiveerde afwijking hiervan kan door de rapportvergadering worden ingediend bij de 

revisievergadering. De revisievergadering beslist.  

 

Aanvullende criteria  tbv overgang leerjaar 2 naar 3 

 

Het gemiddelde van de vakken dient voldoende te zijn ( >5.5 ). Het gemiddelde cijfer van het vak 

Nederlands dient mimimaal een 5.0 of hoger te zijn. Het cijfer van het vak LO dient voldoende te zijn. 

(>5.5) 

 

Daarnaast zal de rapportvergadering bij twijfelgevallen de Cito Vas en observatiegegevens in haar 

beslissing mee nemen.  

 

 

Doubleren:  

Doubleren kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Twee maal doubleren in hetzelfde leerjaar is niet 

mogelijk. 
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Overgangsnormen bovenbouw 
  
Algemeen 

Bij de bevordering van leerjaar 3 naar leerjaar 4 wordt bepaald door het voortschrijdend gemiddelde 

van SE1, SE2 en SE3. In SOM staat dit vermeld in het voortgangsdossier. De rapportcijfers worden 

berekend conform het percentage in het PTA. 

Maatschappijleer1 vormt hierop een uitzondering; de cijfers van de schoolexamens maken onderdeel 

uit van het examendossier. 

  

Afronding 

Het eindcijfer is een heel getal. 

 <0,49 wordt naar beneden afgerond ( 5,49 wordt 5) 

 >0,5 wordt naar boven afgerond  (5,50 wordt 6) 
 

Bevordering naar leerjaar 4 BBL, KBL en Mavo. 

De criteria voor bevordering naar de 4e klas zijn gebaseerd op de slaag-zak regeling vmbo. 

 De vakken: Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1 zijn verplicht. Per sector zijn er verplichte 

vakken en keuzevakken. De leerling wordt bevorderd op het totaal van de vakken. 

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als: 

1. Aan alle verplichtingen uit het PTA is voldaan/ er geen * in voortgangsdossier en 

examendossier staan. 

2. Het gemiddelde van alle gekozen examenvakken minimaal een 5.5 is. 

3. Bij de vakken Nederlands en Engels maximaal één 5 staat. Leerlingen die bevorderd worden 

naar de  4 LWT klas moeten minimaal een 6 voor Nederlands hebben. 
4. Er geen eindcijfer lager dan een 4 in het voortgangsdossier staat. 

5. De leerling maximaal 1x5 in zijn gekozen examenvakken heeft. 

OF 

De leerling maximaal 2x5 in zijn gekozen eindexamenvakken heeft en minimaal 1x 7. 

OF 

De leerling maximaal 1x4  in zijn gekozen eindexamenvakken heeft en minimaal 1x 7. 

6. CKV en LO (handelingsdelen) met een voldoende zijn afgesloten. 

 

• De rapportvergadering stelt de overgang vast en kan besluiten, als overgang conform het 

regelement niet mogelijk is,  een leerling te bevorderen naar een lager niveau. 

• In uitzonderlijke gevallen beslist de revisiecommissie op advies van de rapportvergadering. 

 

Twee maal doubleren is hetzelfde leerjaar is niet mogelijk 

 

Bijlage 1: slaag-/zakregeling VMBO 

 

1.1 Algemeen: 
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Voor alle VMBO leerlingen uit alle leerwegen geldt dat de kandidaat is geslaagd als  

 

1. Het gemiddelde cijfer van alle gemaakte CSE  5,5 of hoger is en 

 

2. Het resultaat voor het vak Nederlands het eindcijfer 5 of hoger is en 

 

3. Voor één vak een eindcijfer 5 en voor de overige vakken een eindcijfer zes of hoger is behaald 

 

of 

3a. Voor één vak een eindcijfer 4 en voor de overige vakken een eindcijfer zes of hoger is behaald waarvan tenminste 

één 7 

 

3b. Voor twee vakken een eindcijfer 5 en voor de overige vakken een eindcijfer zes of hoger is behaald waarvan 

tenminste één 7 

 

 

Lichamelijke Opvoeding, het Kunstvak uit het gemeenschappelijk deel (CKV1) en het Sectorwerkstuk  

(GTL) moeten  zijn afgerond met een voldoende.  

 

 


