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1. Overgangsregeling: doorstroom van leerjaar 1 naar 2 
 

 
 De leerlingen in leerjaar 1 worden gevolgd aan de hand van rubrics. 

 De rubrics worden besproken met de ouders. 

 Uitgangspunt is dat alle leerlingen aan het eind van het 1e leerjaar doorstromen naar het 

 volgende leerjaar. 

 Alleen pedagogisch en sociaal emotionele belangen van de leerling kunnen leiden tot bespreking 

 van deze leerling. 

 Het wel/niet bevorderen naar het volgende schooljaar wordt in de rapportvergadering afgewogen 

 en gaat als advies naar de directie. 
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2. Overgangsregeling: doorstroom van leerjaar 2 naar 3 
 

 
 De leerlingen in leerjaar 2 worden gevolgd aan de hand van rubrics. 

 De rubrics worden besproken met de ouders. 

 Uitgangspunt is dat alle leerlingen aan het eind van het 1e leerjaar doorstromen naar het 

 volgende leerjaar. 

 Alleen pedagogisch en sociaal emotionele belangen van de leerling kunnen leiden tot bespreking 

 van deze leerling. 

 Het wel/niet bevorderen naar het volgende schooljaar wordt in de rapportvergadering afgewogen 

 en gaat als advies naar de directie. 
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3. Overgangsregeling: doorstroom van leerjaar 3 naar 4 basis en 4 kader 
 

 
Bevordering van leerjaar 3 naar 4 bij het volgend resultaat: 
 

 Alle cijfers tellen mee voor de overgang, dus 4 periodes.  

 Leerlingen moeten minimaal een 4,0 halen voor elk SE.  

 Het totaal van de examenvakken is gemiddeld minimaal 5,5.  

De volgende voorwaarden betreffen afgeronde cijfers: 

 
De vakken 

 
 Nederlands 

 Engels 

 Wiskunde of Biologie 

 Economie 

 D&P beroepsgericht profielvak 

 D&P beroepsgericht keuzevak 

 
 Een voldoende (6 of hoger) voor alle 

vakken 

 Of één 5 en de andere vakken 6 of 
hoger; 

 Of twee keer een 5 of één 4 (niet 
Nederlands) en de andere vakken 6 
en tenminste één 7 of hoger; 

 
 Géén cijfer lager dan een 4 m.u.v. 

Nederlands niet lager dan een 5. 

De vakken 
 

 D&P beroepsgericht profielvak 

 D&P beroepsgericht keuzevak 

 

 
 Deze vakken moeten met minimaal 

een 4 worden afgesloten 

De vakken 
 

 Bewegingsonderwijs 

 Kunstvak 

 Maatschappijleer 

 

  

 
 Deze vakken moeten met een 

voldoende worden afgesloten 

Handelingsopdracht  De handelingsopdracht moet voldaan 
zijn en met een voldoende worden 
afgesloten 

 
 

Algemeen 

Indien de leerling aan bovenstaande voorwaarden voldoet, bepaald door de (afgeronde) 

jaarcijfers van de vakken, wordt de overgang naar het 4
e 

leerjaar definitief. 

Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot bespreking van de leerling. 
Het wel/niet bevorderen naar het volgende schooljaar wordt in de rapportvergadering 
afgewogen en gaat als advies naar de schoolleiding. 
Een alternatief voor doubleren kan zijn doorgaan in een minder moeilijke opleiding 
(afstroom). Hierbij spelen eerder behaalde leerresultaten een rol. 

Rekentoets: 
De toets moet gemaakt worden, cijfer geen waarde. 

Opstroom van basis naar kader: 
Dit is bespreekbaar als de vijf vakken (Ne, En, Bi/Wi, Ma en Ec) het cijfer 7,5 of hoger 
scoren of 2 perioden op het hogere niveau getoetst zijn. 
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4. Overgangsregeling: doorstroom van leerjaar 3 TL naar 4 TL 
 
Bevordering van leerjaar 3 naar 4 bij het volgend resultaat: 

 

 Alle cijfers tellen mee voor de overgang, dus 4 periodes.  

 Leerlingen moeten minimaal een 4,0 halen voor elk SE.  

 Het totaal van de examenvakken is gemiddeld minimaal 5,5. 

De volgende voorwaarden betreffen afgeronde cijfers 
 

De vakken:  
 



 

 
Een voldoende (6 of hoger) voor alle vakken  Nederlands 

 Engels  Of één 5 en de andere vakken 6 of hoger; 

 Wiskunde  Of twee keer een 5 of één 4 (niet 

 Biologie  Nederlands) en de andere vakken 6 en 

 Frans  tenminste één 7 of hoger; 

 Geschiedenis   
 Nask 1 en 2  Géén cijfer lager dan een 4 m.u.v. 

 Aardrijkskunde  Nederlands niet lager dan een 5. 

 Economie 
 

  

De vakken: 
 

 Bewegingsonderwijs 

 CKV 

 Maatschappijleer 

 

 


 

 
Deze vakken moeten met een voldoende 
worden afgesloten 

Profielwerkstuk  Het profielwerkstuk moet met een voldoende 
worden afgesloten 

Handelingsopdracht  De handelingsopdracht moet voldaan zijn en 
met een voldoende worden afgesloten 

 
 

Algemeen 

Indien de leerling aan bovenstaande voorwaarden voldoet, bepaald door de (afgeronde) 

jaarcijfers van de vakken, wordt de overgang naar het 4
e 

leerjaar definitief. 

Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot bespreking van de leerling. 
Het wel/niet bevorderen naar het volgende schooljaar wordt in de rapportvergadering 
afgewogen en gaat als advies naar de schoolleiding. 
Een alternatief voor doubleren kan zijn doorgaan in een minder moeilijke opleiding 
(afstroom). Hierbij spelen eerder behaalde leerresultaten een rol. 

Rekentoets: 

De toets moet gemaakt worden, cijfer geen waarde. 
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5. Overgangsregeling: doorstroom van leerjaar 3 havo naar 4 havo 
 

 
Bevordering van leerjaar 3 naar 4 bij het volgend resultaat: 

 Alle onderdelen van het van toepassing zijnde PTA zijn beoordeeld 

 Het totaal van de examenvakken is gemiddeld minimaal 5,5. 

De volgende voorwaarden betreffen afgeronde cijfers: 
 

De vakken: 
 

 Nederlands 

 Engels 

 Wiskunde 

 Biologie 

 Frans 

 Geschiedenis 

 Natuurkunde 

 Scheikunde 

 Aardrijkskunde 

 Economie 

 

 
 Een voldoende (6 of hoger) voor alle 

vakken 

 Of één 5 en de andere vakken 6 of hoger; 

 Of twee keer een 5 of één 4 (niet 
Nederlands en Wiskunde) en de andere 
vakken 6 en tenminste één 7 of hoger; 

 
 Kernvakken Nederlands, Engels en 

Wiskunde is één 5 toegestaan en bij de 

overige vakken is ook één 5 toegestaan. 

De vakken: 
 

 Bewegingsonderwijs 

 CKV 

 
 Deze vakken moeten met een voldoende 

worden afgesloten 

Handelingsopdrachten  Handelingsopdrachten moeten voldaan 
zijn en met een voldoende worden 
afgesloten 

 
 

Algemeen 

Indien de leerling aan bovenstaande voorwaarden voldoet, bepaald door de (afgeronde) 

jaarcijfers van de vakken, wordt de overgang naar het 4
e 

leerjaar definitief. 

Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot bespreking van de leerling. 
Het wel/niet bevorderen naar het volgende schooljaar wordt in de rapportvergadering 
afgewogen en gaat als advies naar de schoolleiding. 
Een alternatief voor doubleren kan zijn doorgaan in een minder moeilijke opleiding 
(afstroom). Hierbij spelen eerder behaalde leerresultaten een rol. 
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6. Overgangsregeling: doorstroom van leerjaar 4 TL naar 4 havo 
 
 

a. Er is een TL diploma behaald en de intakecommissie 4 havo (PLG leider havo, examencoördinator 

en de adjunct-directeur) heeft een positief advies gegeven. 

 
Positief advies: 

b. Uiterlijk één week na het behalen van het TL diploma stuurt hij/zij een motivatiebrief gericht aan de 

intakecommissie. 

 
c. Tijdens het intakegesprek toont de leerling aan dat hij/zij: 

 Voldoende gemotiveerd is om de havo succesvol af te kunnen sluiten en 

 Voldoet aan het door de school vastgestelde havoprofiel en 

 In de 4e klas theoretisch een vakkenpakket heeft gehad dat aansluit bij het gekozen / door de 

school aangeboden havoprofiel. 

 
Het advies van de intakecommissie wordt uiterlijk één week na het gesprek schriftelijk naar het 

huisadres van de leerling gestuurd. Het advies gaat vergezeld van een inhoudelijke onderbouwing. 

Doubleren in 4 havo is niet toegestaan voor leerlingen die doorstromen vanuit 4TL. 
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7. Overgangsregeling: doorstroom van leerjaar 4 havo naar 5 havo 
 
Bevordering van leerjaar 4 naar 5 bij het volgend resultaat: 

 

 Alle cijfers tellen mee voor de overgang, dus 4 periodes.  

 Leerlingen moeten minimaal een 4,0 halen voor elk SE.  

 Het totaal van de examenvakken is gemiddeld minimaal 5,5. 

De volgende voorwaarden betreffen afgeronde cijfers 

 
 

De vakken: 
 

 Nederlands 

 Engels 

 Wiskunde 

 Biologie 

 Frans 

 Geschiedenis 

 Natuurkunde 

 Scheikunde 

 Aardrijkskunde 

 Economie 

 Bedrijfseconomie 

 Maatschappijwetenschappen 

 

 
 

 Een voldoende (6 of hoger) voor alle 
vakken 

 Of één 5 en de andere vakken 6 of 
hoger; 

 
 Bij de kernvakken Nederlands, Engels 

en Wiskunde is één 5 toegestaan, een 4 
is niet toegestaan 

én 

 Bij de overige vakken is ook één 5 
toegestaan of een 4 mits alle andere 
vakken voldoende zijn. 

 
 

De vakken: 

 Bewegingsonderwijs 

 CKV 

 Maatschappijleer 

 

 De vakken moeten met een voldoende 
worden afgesloten 

 

Profielwerkstuk  Het profielwerkstuk moet voldaan zijn en 
met een voldoende worden afgesloten 

Handelingsopdrachten  Handelingsopdrachten moeten voldaan 
zijn en met een voldoende worden 
afgesloten 

 
 

Algemeen 
Indien de leerling aan bovenstaande voorwaarden voldoet, bepaald door de (afgeronde) jaarcijfers 

van de vakken, wordt de overgang naar het 5
e 

leerjaar definitief. 

Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot bespreking van de leerling. 
Het wel/niet bevorderen naar het volgende schooljaar wordt in de rapportvergadering afgewogen en 
gaat als advies naar de schoolleiding. 
Doubleren in 4 havo is niet toegestaan voor leerlingen die zijn doorgestroomd vanuit 4TL. 

Rekentoets: 

De toets moet gemaakt worden, cijfer geen waarde. 
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8. 4e klassen - de slaagregeling VMBO 

 
Theoretische leerweg 

Het onderstaande schema laat zien wanneer je bent geslaagd voor je vmbo-examen TL. 
 

 
Om te slagen moet je aan alle eisen van de verschillende onderdelen voldoen. Als je aan 1 van 

de eisen niet voldoet, ben je gezakt. 

 
 
 
 

Gemiddeld cijfer centrale examens Je bent geslaagd met een 5,5 of hoger 

Eindcijfer Nederlands Je bent geslaagd met een afgeronde 5 of hoger 

Eindcijfers alle examenvakken Je bent geslaagd als: 
 

 
 al je eindcijfers en je combinatiecijfer 

een 6 of hoger zijn, of; 

 je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, 
of; 

 je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de 
rest 6 of hoger, of; 

 je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger 
en voor de rest 6 of hoger; 

 geen enkel eindcijfer een 3 of lager is. 

Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding Je bent geslaagd als je een 'voldoende' of 'goed' 
hebt voor kunstvakken I en lichamelijke 
opvoeding. 

Profielwerkstuk Je bent geslaagd als je een 'voldoende' of 'goed' 
hebt voor je profielwerkstuk. 

Loopbaandossier Je bent geslaagd als je een loopbaandossier 
gemaakt hebt volgens het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school. 

Rekentoets Je bent geslaagd als je de rekentoets hebt 
afgelegd. Het resultaat van de rekentoets telt 
niet mee voor je examen. 
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Basisberoepsgerichte of Kaderberoepsgerichte leerweg 
 

 
Het onderstaande schema laat zien wanneer je bent geslaagd voor je vmbo-examen basis en kader. 

 
Om te slagen moet je aan alle eisen van de verschillende onderdelen voldoen. 

Als je aan 1 van de eisen niet voldoet, ben je gezakt. 

 
Gemiddeld cijfer centrale (praktijk)examens Je bent geslaagd met een 5,5 of hoger 

Eindcijfer Nederlands Je bent geslaagd met een afgeronde 5 of hoger 

Eindcijfers alle examenvakken Je bent geslaagd als: 

 
 al je eindcijfers en je combinatiecijfer 

een 6 of hoger zijn, of; 

 je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, 
of; 

 je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de 
rest 6 of hoger, of; 

 je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger 
en voor de rest 6 of hoger; 

 geen enkel eindcijfer lager dan een 4 
is. Let op: ook voor de afzonderlijke 4 
verplichte beroepsgerichte keuzevakken 
moet je tenminste het eindcijfer 4 halen. 

Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding Je bent geslaagd als je een 'voldoende' of 'goed' 
hebt voor kunstvakken I en lichamelijke 
opvoeding. 

Profielwerkstuk Je bent geslaagd als je een 'voldoende' of 'goed' 
hebt voor je profielwerkstuk. 

Loopbaandossier Je bent geslaagd als je een loopbaandossier 
gemaakt hebt volgens het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school. 

Rekentoets Je bent geslaagd als je de rekentoets hebt 
afgelegd. Het resultaat van de rekentoets telt 
niet mee voor je examen. 

 
 

Algemeen 

Het schoolexamen moet afgerond zijn drie dagen voor aanvang van het 1e tijdvak van het centraal 

examen. Wanneer een kandidaat voor één of meer vakken het schoolexamen niet tijdig heeft 

afgerond, mag hij/zij voor geen enkel vak deelnemen aan het centraal examen. 

De examenperiode van het vmbo is 2 jaar en vindt plaats in leerjaar 3 en 4. Een leerling die start in 

leerjaar 3 stroomt in principe door naar leerjaar 4. Aan het eind van leerjaar 3 moet een leerling wel 

Kunstvakken 1, Lichamelijke Opvoeding (van leerjaar 3) en de opdrachten van LOB positief hebben 
afgerond. Mocht een leerling in of aan het eind van leerjaar 3 niet voldoen aan de slaag- 

zakregeling (zie hieronder), dan kan een dringend maar ook dwingend advies gegeven worden om 

een ander traject te volgen. 
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Herkansing 

Indien een kandidaat na het vaststellen van de uitslag niet geslaagd is, kunnen de volgende 

examens herkanst worden: 

- maximaal één centraal schriftelijk examen van de algemene vakken, én 

- maximaal één centraal praktisch examen van het beroepsgerichte vak (BB en KB). 
 

 
Om te kunnen herkansen dient de kandidaat binnen twee dagen na de uitslag een schriftelijk 

verzoek daartoe in bij de examensecretaris. 

 

Cum laude slagen 

Cum laude slagen in de theoretische leerweg: 
 

 
Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor deze vakken: 

 
 Nederlands; 

 Engels; 

 Maatschappijleer; 

 de vakken in het sectordeel; 

 het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel. 

 
Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken. 

 
Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 hebben voor de vakken die meetellen voor de 
einduitslag. De rekentoets telt niet mee. 

 
Cum laude slagen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg: 

 

 
Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor deze vakken: 

 
 De 2 algemene vakken in het vrije sectordeel. 

 Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak. 

 
Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken. Het 
beroepsgerichte vak telt 2 keer mee. 

 
Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 hebben voor de vakken die meetellen voor de 
einduitslag. De rekentoets telt niet mee. 
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9.  5e klassen - De slaagregeling havo 

 
Het onderstaande schema laat zien wanneer je bent geslaagd voor je havo-examen. 

Er gelden 5 eisen. 

 
Om te slagen moet je aan alle 5 de eisen voldoen. Als je aan 1 van de eisen niet voldoet, ben je 

gezakt. 

 
Havo 

Gemiddeld cijfer centrale examens Je bent geslaagd met een 5,5 of hoger 

Kernvakken Je bent geslaagd met: 

 
 Hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer; 

 Voor de overige vakken moet je een 6 of 
hoger als eindcijfer halen. 

 
De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en 
wiskunde. 

 
In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te 
kiezen. De kernvakken zijn dan alleen 
Nederlands en Engels. 

Eindcijfers alle examenvakken Je bent geslaagd als: 

 
 al je eindcijfers 6 of hoger zijn; 

 je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 
6 of hoger zijn; 

 je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 
6 of hoger zijn. En het gemiddelde van 
al je eindcijfers ten minste 6,0 is; 

 je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, 
en al je andere eindcijfers 6 of hoger 
zijn. En het gemiddelde van al je 
eindcijfers ten minste 6,0 is; 

 geen eindcijfer lager is dan een 4. 

 
Het combinatiecijfer en de individuele cijfers die 
het combinatiecijfer vormen tellen ook mee voor 
deze regel. 

 
De rekentoets telt niet mee. 

CKV en Lichamelijke opvoeding Je bent geslaagd als de vakken CKV en 

lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. 

Rekentoets Je bent geslaagd als je de rekentoets hebt 
gemaakt. 
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Algemeen 

Het schoolexamen moet afgerond zijn drie dagen voor aanvang van het 1e tijdvak van het centraal 

examen. Wanneer een kandidaat voor één of meer vakken het schoolexamen niet tijdig heeft 

afgerond, mag hij/zij voor geen enkel vak deelnemen aan het centraal examen. 

Extra examenvak havo 

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel 

zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen. 

Combinatiecijfer 

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen examen doet. Dit zijn: 

 maatschappijleer; 

 het profielwerkstuk; 

 CKV 

Herkansing 

Indien een kandidaat na het vaststellen van de uitslag niet geslaagd is, mag een kandidaat één 

centraal examen van de algemene vakken herkansen. 

Om te kunnen herkansen dient de kandidaat binnen twee dagen na de uitslag een schriftelijk 

verzoek daartoe in bij de examensecretaris. 

Cum laude slagen 

Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers onafgerond een 8 of hoger is. Van de 
vakken in het vrije deel telt alleen het hoogste cijfer mee voor deze berekening. Daarnaast mag je 
geen eindcijfer lager dan een 6 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. De 
rekentoets telt niet mee. 

 


