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Algemeen
Op het Over-Y College kennen we de onderwijsniveaus vmbo-tl en onderbouw havo; in
leerjaar 1 wordt in de havo(kans)klas lesgegeven op havoniveau.

1.

RAPPORTVERGADERINGEN

1.1 Aan de eindrapportvergadering nemen deel:
- de mentor;
- de docenten die lesgeven aan de te bespreken klas;
- de teamleider.
1.2 De rapportvergadering hanteert de vastgelegde normen en determinatiecriteria.
1.3 De rapportvergadering kan op grond van de overgangsnormen besluiten:
- de leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van hetzelfde
onderwijsniveau;
- de leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van een ander
onderwijsniveau;
- de leerling te laten doubleren;
- de leerling te plaatsen in hetzelfde leerjaar van een ander onderwijsniveau;
- de leerling in de eerstvolgende cursus niet meer te plaatsen;
- de beoordeling uit te stellen tot uiterlijk de tweede schooldag van het volgende
jaar, bijvoorbeeld in geval van achterstand of noodzakelijk geachte aanvullende
studie (bijvoorbeeld door deel te nemen aan de zomerschool van het Over-Y
College).
* M.u.v. het eerste en tweede leerjaar betekent ‘plaatsing op een ander
onderwijsniveau’ een externe verwijzing (van havo naar tl kan binnen de school).
Tevens kan de rapportvergadering ouders laten kiezen uit enkele van bovengenoemde
alternatieven.
1.4 Bespreken
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen maar wel in de bespreekzone
valt (zie overgangsnormen), beoordeelt de vergadering op grond van andere
determinatiecriteria of bevordering in bepaalde gevallen toch mogelijk is. Hierbij wordt
gekeken naar:
- de niet afgeronde cijfers;
- de mate waarin de leerling op het niveau van het gewenste schooltype gewerkt
heeft;
- de wijze waarop de leerling met de leerstof omgaat, werkhouding, concentratie
en belangstelling;
- de trend met betrekking tot de prestaties en werkhouding in de loop van het
schooljaar.
- de persoonlijke omstandigheden;
1.5 Verwijzen
Wanneer een leerling niet aan de overgangsnormen voldoet, wordt hij door de
rapportvergadering verwezen. Dat kan betekenen:
- bevorderen naar het volgende leerjaar van een ander onderwijsniveau;
- plaatsen in hetzelfde leerjaar van een ander onderwijsniveau;
- doubleren in hetzelfde onderwijsniveau;
- de opleiding op een andere school vervolgen.
* M.u.v. het eerste en tweede leerjaar betekent ‘plaatsing op een ander
onderwijsniveau’ altijd een externe verwijzing (van havo naar vmbo-tl kan binnen de
school).
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2. PROCEDURES
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

Van docenten wordt verwacht, dat zij in de vergadering niet alleen oordelen vanuit het
eigen vak, maar bij stemming de argumenten van de collega's mee laten wegen.
Bij bespreekgevallen wordt een leerling bevorderd als meer dan de helft van de
stemgerechtigde leden van de rapportvergadering vóór bevordering stemt. Bij het
staken van de stemmen beslist de teamleider na overleg met de mentor en/of
directeur.
Blanco stemmen is niet toegestaan.
Schriftelijk een stem uitbrengen is niet toegestaan. Een afwezige docent kan wel
schriftelijk zijn of haar mening voorafgaand aan de vergadering ter overweging aan de
mentor meegeven.
Een mentor of teamleider en /of een docent of een combinatie van beide, die
deelneemt aan de vergadering heeft ongeacht het aantal uren of aantal vakken dat
gegeven wordt, ten hoogste één stem.
Als er gestemd wordt, stemmen de teamleider en de mentor mee.
De zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, decaan of een andere ‘deskundige’ kunnen
op verzoek van de teamleider bij de vergadering aanwezig zijn. Deze aanwezigen
hebben vanuit deze rol geen stemrecht.
De mentor zorgt dat op de rapportvergadering alle relevante informatie over een
leerling bekend is. Indien een leerling mogelijk niet rechtstreeks bevorderd wordt,
neemt de mentor vooraf contact op met de leerling en de ouders om zich op de hoogte
te stellen van eventuele nieuwe, relevante informatie.
De mentor maakt aantekeningen van de rapportvergadering en noteert de besluiten.
Wijzigingen van cijfers worden door de docenten vóór de vergadering doorgegeven
aan de teamleider.

3. ALGEMENE BEPALINGEN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

In het eerste en tweede leerjaar is doubleren alleen mogelijk als ten minste twee
derde van rapportvergadering dit zinvol acht.
Een leerling wordt naar een andere school verwezen als de leerling tweemaal
doubleert in hetzelfde leerjaar (1 t/m 3) of in twee opeenvolgende leerjaren.
Als het rapport onvolledig is, wordt de leerling besproken.
Een bevordering is altijd onvoorwaardelijk.
Een leerling die hetzelfde leerjaar, ongeacht het onderwijsniveau, voor de tweede keer
doorloopt wordt altijd in de rapportvergadering besproken.
Bij tussentijdse (gedurende een schooljaar) verwijzing naar een hoger of een lager
onderwijsniveau, moet twee derde van de rapportvergadering dit zinvol achten. (intern
1 tl - havo kansklas- havo en vice versa).
Intern overstappen van het ene naar een andere onderwijsniveau (leerjaar 1, vmbo-tl
– havo kansklas - havo en vice versa) is altijd afhankelijk van de beschikbare ruimte
in de gewenste klassen.
Indien door buitengewone omstandigheden niet aan de eisen van de nietexamenvakken voldaan kan worden, kan de directeur ontheffing verlenen. De
directeur kan hier voorwaarden aan verbinden.
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4. REVISIEVERGADERING
4.1

4.2

4.3
4.3

Een revisievergadering kan worden aangevraagd bij de directeur door een lid van de
schoolleiding of door een docent die in het schooljaar aan de betreffende leerling les
heeft gegeven. Als de schoolleiding geen moment heeft bepaald dat een aanvraag
moet zijn ingediend, is de laatste mogelijkheid de dag volgend op de
rapportvergadering ‘s middags om 16.00 uur.
Revisievergaderingen zijn alleen mogelijk in geval van procedurele fouten of bij nieuwe
gegevens die vooraf redelijkerwijze aan de rapportvergadering niet bekend konden
zijn.
Bij de revisievergadering is de aanwezigheid van alle aan deze leerling lesgevende
docenten verplicht.
De revisievergadering wordt voorgezeten door de teamleider. De aanwezige (adjunct)
directeur heeft geen stemrecht.

5. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN: HARDHEIDSCLAUSULE
5.1

Als toepassing van de regels een beslissing oplevert, die naar het oordeel van
tenminste de helft van het aantal lesgevende docenten onjuist is, kan de vergadering
een beslissing nemen die afwijkt van de gestelde normen en regels
(hardheidsclausule).

6. BEROEPSPROCEDURE
6.1

6.2

Beroep tegen de beslissing van de overgangsvergadering kan schriftelijk en met
vermelding van argumenten binnen vijf werkdagen na het meegeven van het rapport
worden ingediend bij de directeur. Indien blijkt dat de beslissing is genomen op basis
van onjuiste gegevens, is de directeur bevoegd de beslissing van de
overgangsvergadering te herzien. De directeur kan tevens besluiten de beoordeling op
de tweede dag van het nieuwe schooljaar opnieuw te laten plaatsvinden, of het beroep
ongegrond te verklaren.
Alleen als bovenstaande beroepsprocedure is doorlopen, kunnen ouders in hoger
beroep gaan bij de klachtencommissie van ZAAM.
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7.
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

BEGRIPPENLIJST
De vergadering: de rapportvergadering of revisievergadering bestaat uit de
lesgevende docenten, de mentor, de teamleider en eventueel uitgenodigde
deelnemers zonder stemrecht die bij de professionele zorg voor de leerlingen
betrokken zijn.
Leerlingen: alle leerlingen die op de vestiging van het Over-Y College staan
ingeschreven.
Docenten: personeelsleden met een onderwijstaak
Teamleider: medewerker die formeel leiding geeft aan de onder- of bovenbouw.
De vakken en hun afkortingen:
NE
Nederlands
EN
Engels
WI
Wiskunde
RV
Rekenvaardigheid
FA
Frans
DU
Duits
EC
Economie
SC
– Science (een combinatie van techniek en natuurkunde)
Nask1 Natuurkunde
Nask2 Scheikunde
GS
Geschiedenis
AK
Aardrijkskunde
LL&B
Leren, Loopbaanoriëntatie en Burgerschap, Levensbeschouwing
CKV/KV1- Culturele en Kunstzinnige vorming
LO
Lichamelijke opvoeding
LO2
Lichamelijke opvoeding 2
MU
Muziek
T&T
Technologie & Toepassing
BV
Beeldende vorming
BTE
Tekenen
MNT
Mentoruur
PRof
Praktische onderwijs fabriek
OL
Ondernemend leren
KWT
Keuzewerktijd

8. AFRONDINGEN
8.1

6,40 t/m 6.44 wordt 6,4 of 6
6,45 t/m 6.49 wordt 6,5 of 6
6,50 wordt 6,5 of 7
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9.

BIJZONDERE OVERGANGSREGELS: VERANDEREN VAN
NIVEAU

Vanuit havo-kansklas naar vmbo-TL of havo en vice versa
9.1
Is uitsluitend mogelijk als twee derde van de rapportvergadering een positief advies
geeft en aan de overgangsnormen voor het gewenste niveau is voldaan. De overstap
is tussentijds mogelijk aan het eind van periode 2 en indien er plaats is in de gewenste
klassen.
* Het Over-Y College werkt nauw samen met collega-scholen als Damstede en het Pascal
College. De ontvangende scholen bepalen de toelating.

10.SLOTBEPALING
10.1

In alle gevallen waarin deze regeling of het PTA (vanaf leerjaar 3) niet voorziet, beslist
de directeur na overleg met de teamleider.
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11. OVERGANGSNORMEN VOOR LEERJAAR 1 VMBO-TL
11.1. ALGEMEEN
De overgangsnormen zijn gebaseerd op de eindcijfers voor de verschillende vakken. Daarbij
wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ‘A-vakken’ en de ‘B-vakken’. Welke vakken dat
zijn, wordt hieronder beschreven. (Voor uitleg van de afkortingen verwijzen we u naar
hoofdstuk 7.5). Een eindcijfer wordt als volgt vastgesteld:
Eindcijfer = het op een heel getal afgeronde doorlopend gemiddelde van alle in het schooljaar
behaalde cijfers.
Bij een bevordering wordt gekeken naar:
1. de som van de eindcijfers voor de A-vakken;
2. de som van de eindcijfers voor de vakken NE, EN en WI;
3. het aantal onvoldoendes voor de B-vakken.
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen, beoordeelt de overgangsvergadering op grond van andere determinatiecriteria of bevordering in bepaalde gevallen toch
mogelijk is.
Bij tussenrapporten wordt maximaal een week voor een rapportvergadering de actuele stand
van zaken (doorlopend gemiddelde) vastgesteld op basis waarvan de voortgang wordt
besproken.

11.2. DE NORMEN
1. A-vakken
De zeven A-vakken zijn: WI, NE, EN, FA, GS, AK en BI. Een leerling wordt besproken als het
totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het gearceerde gebied in tabel 2 in
paragraaf 11.3.1.
2. Nederlands, Engels en wiskunde
* Een leerling wordt besproken, indien de som voor de vakken NE, EN en WI samen lager is
dan 18 punten, maar het totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het gebied
‘BEVORDERD’.
3. B-vakken
De zes of zeven B-vakken zijn: BV, SC, MU, LO, LL&B en PRof-klas (of combi RV en ICT).
Indien de som van de B vakken lager is dan 30 punten (of 36 punten bij 7 vakken) wordt een
leerling besproken. Daarnaast wordt een leerling ook besproken bij meer dan één
onvoldoende of een cijfer lager dan een 4.

11.3. TUSSENTIJDSE VERANDERING VAN NIVEAU
Tijdens de rapportvergadering van periode 2 kan een leerling door de rapportvergadering
verwezen worden naar een hoger of lager onderwijsniveau.
De leerling wordt alleen voor een overstap naar de havo klas ter sprake gebracht als zowel de
A-vakken als de regels bij de vakken NE, EN, WI en RV aan de havo-normen voldoen.
Bij tussentijdse (gedurende een schooljaar) verandering van onderwijsniveau, moet
tweederde van de rapportvergadering instemmen met de voorgestelde verandering.
Bij verandering van niveau komen eerder behaalde resultaten te vervallen.
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11.3.1. TABEL 1 OVERZICHT NORMERING A-VAKKEN

↑

↑

↑

48
47
46

BEVORDERD, mits*

BESPREKEN

45
44
43
42
41
verwijzen

40
39
↓
punten

geen
onvoldoendes

5

5+5

5+5+
5

5+5+
4

4

5+4

5+3

onvol-

3

4+4

doendes
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12. OVERGANGSNORMEN VOOR LEERJAAR 1 HAVO-NAAR 2
HAVO
12.1. ALGEMEEN
De overgangsnormen van de havo zijn gebaseerd op de eindcijfers voor de verschillende
vakken. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ‘A-vakken’ en de ‘B-vakken’.
(Voor uitleg van de afkortingen verwijzen we u naar hoofdstuk 7.5). Een eindcijfer wordt als
volgt vastgesteld:
Eindcijfer = het op een heel getal afgeronde doorlopend gemiddelde van alle in het schooljaar
behaalde cijfers.
Bij een bevordering wordt gekeken naar:
1. de som van de eindcijfers voor de A-vakken;
2. de som van de eindcijfers voor de vakken NE, EN en WI;
3. het aantal onvoldoendes voor de B-vakken.
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen, beoordeelt de overgangsvergadering op grond van andere determinatiecriteria of bevordering in bepaalde gevallen toch
mogelijk is.
Bij tussenrapporten wordt maximaal een week voor een rapportvergadering de actuele stand
van zaken (doorlopend gemiddelde) vastgesteld op basis waarvan de voortgang wordt
besproken.

12.2. DE NORMEN
1. A-vakken
De zeven A-vakken zijn: WI, NE, EN, FA, GS, AK en BI. Een leerling wordt besproken als het
totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het gearceerde gebied in tabel 2 in
paragraaf 12.3.1.
2. Nederlands, Engels, Wiskunde
* Een leerling wordt besproken, indien de som voor de vakken NE, WI en EN samen lager is
dan 18 punten, maar als het totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het
gebied ‘BEVORDERD’.
3. B-vakken
De zes of zeven B-vakken zijn: BV, SC, MU, LO, LL&B en PRof-klas (of combi ICT en OL).
Voor OL is de beoordeling een V of O. waarbij een O telt voor vijf en een V voor zes punten
Indien de som van de B vakken lager is dan 30 punten (of 36 punten bij 7 vakken) wordt een
leerling besproken. Daarnaast wordt een leerling ook besproken bij meer dan één
onvoldoende of een cijfer lager dan een 4.

12.3. TUSSENTIJDSE VERANDERING VAN NIVEAU
Tijdens de rapportvergadering van periode 2 kan een leerling door de rapportvergadering
verwezen worden naar een lager onderwijsniveau.
Bij tussentijdse (gedurende een schooljaar) verandering van onderwijsniveau moet
tweederde van de rapportvergadering instemmen met de voorgestelde verandering.
Bij verandering van niveau komen eerder behaalde resultaten te vervallen.
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12.3.1. TABEL 2 OVERZICHT NORMERING A-VAKKEN
↑

↑

↑

48
47
46

BEVORDERD, mits*

BESPREKEN

45
44
43
42
41
2 vmbo-TL

40
39
↓
punten

geen
onvoldoendes

5

5+5

5+5+
5

5+5+
4

4

5+4

5+3

onvol-

3

4+4

doendes
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13.OVERGANGSNORMEN VOOR LEERJAAR 2 VMBO-TL
13.1. ALGEMEEN
De overgangsnormen zijn gebaseerd op de eindcijfers voor de verschillende vakken. Daarbij
wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ‘A-vakken’ en de ‘B-vakken’.
De A-vakken zijn de verplichte vakken (NE, EN, WI) en de door de leerling gekozen vakken
voor het vakkenpakket. De B-vakken zijn de vakken die vanaf leerjaar 3 niet meer gevolgd
worden èn MU, LO, RV of PRof-klas en LL&B. (Voor uitleg van de afkortingen verwijzen we u
naar hoofdstuk 7.5). Een eindcijfer wordt als volgt vastgesteld:
Eindcijfer = het op een heel getal afgeronde doorlopend gemiddelde van alle in het schooljaar
behaalde cijfers.
13.2. DE NORMEN
Een leerling stroomt door naar het derde leerjaar als
- voldaan is aan de eisen van het gekozen vakkenpakket voor leerjaar 3 (A-vakken);
- voldaan is aan de eisen voor de vakken NE, EN en WI;
- voldaan is aan de eisen van de niet voor leerjaar 3 gekozen vakken (B-vakken) (niet voor
leerjaar 3 gekozen vakken èn de vakken genoemd als B-vakken: MU, LO, RV of PRof-klas en
LL&B)
In alle andere gevallen komt een leerling voor bespreking door de rapportvergadering in
aanmerking.
Eisen van het vakkenpakket (A-vakken) voor leerjaar 3 (afgeronde cijfers):
•
•
•

Alle A-vakken een 6 of meer, of
een A-vak met 1 x 5 en overige A-vakken een 6 of meer;
een vak met 1 x 4 of twee A-vakken 2 x 5 en gemiddeld een zes voor alle A-vakken.

! In alle gevallen geldt bovendien: er mag maximaal 1 x 5 behaald worden voor de
vakken Nederlands, Engels en wiskunde;
B-vakken
De B-vakken zijn de niet-gekozen vakken plus MU, LO, RV of Profklas en LL&B. Een
leerling wordt besproken, indien er meer dan 2 x 5 behaald wordt of een cijfer lager dan 4.

13.3. VAKKENPAKKET VOOR LEERJAAR 3
Het vakkenpakket bestaat uit 12 vakken. Zeven daarvan zijn voor iedere leerling verplicht:
Nederlands, Engels, wiskunde, LL&B, LO, KV1 (CKV) en KZV. Dat is het
gemeenschappelijke deel GD. Twee vakken kiezen leerlingen voor hun profieldeel SD.
Deze vakken bepalen het profiel. Het profiel waarin eindexamen wordt gedaan (de bovenste
rij uit tabel 13.3.1.). Drie vakken kiezen leerlingen voor hun vrije deel VD.
Het vak ‘kunstvakken 2/BTE tekenen’ kan alleen in het vrije deel gekozen worden. Voor de
keuze van dit vak is een positief advies nodig van de BV-docent. Het BV cijfer telt dan als Avak mee voor de overgang. Het vak LO2 kan ook alleen in het vrije deel gekozen worden.
Voor de keuze van dit vak is een positief advies nodig van de LO-docent. Het LO cijfer telt
dan als A-vak mee voor de overgang.
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Nog een vak voor buiten het vrije deel sinds 2016/2017
Het Over-Y College doet mee aan de pilot voor het examenvak T&T, Technologie en
Toepassing. Dit vak kan gekozen worden buiten het vrije deel en zal worden afgesloten met
een officieel erkend schoolexamen. Leerlingen volgen dit vak i.p.v. de keuzevakken die
aangeboden worden.

13.3.1. TABEL VAKKENPAKKETTEN VOOR HET VMBO-TL EXAMEN PER PROFIEL
Profiel
verplichte
vakken
GD

Profielvak
SD
één uit:
SD
3 vakken
VD

Economie
Nederlands
Engels
wiskunde
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding
KZV
Economie

Zorg & Welzijn
Nederlands
Engels
wiskunde
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding
KZV
Biologie

Techniek
Nederlands
Engels
wiskunde
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding
KZV
Wiskunde (*)

Agrarisch
Nederlands
Engels
wiskunde
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding
KZV
Wiskunde (*)

Frans
Duits
Wiskunde (*)
3 te kiezen
vakken

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wiskunde (*)
3 te kiezen
vakken

Nask1

Nask1
Biologie

3 te kiezen
vakken

3 te kiezen
vakken

T&T (i.p.v. KZV)

T&T (i.p.v. KZV)

keuzevak
T&T (i.p.v. KZV)
T&T (i.p.v. KZV)
buiten
vrije deel
*is al opgenomen bij de verplichte vakken

Toelichting
In leerjaar 3 volgen alle leerlingen naast het examenpakket nog minimaal drie extra vakken
in het vrije deel (zie bovenstaande tabel). De voorwaarde daarbij is dat de leerling voldoet
aan de eisen van twee van drie profielen (Economie, Zorg en welzijn of Techniek). Elke
leerlingen kiest in ieder geval twee van drie vakken economie, biologie of nask1. Daarmee is
een uitstel van studie- en beroepskeuze mogelijk en de aansluiting met de havo een reële
optie. Het basispakket (niet gekozen vakken) ronden de leerlingen in leerjaar 2 af.
NB.: Voor leerlingen die na het behalen van het examen willen doorstromen naar de havo,
zijn per havo verschillende eisen aan het pakket waarin op het vmbo-tl examen is gedaan.
Leerlingen moeten aan het eind van leerjaar 3 1 vak laten vallen. Bij keuze voor het extra
vak TenT moeten leerlingen twee vakken laten vallen. Leerlingen die wiskunde laten vallen
sluiten wiskunde in leerjaar 3 af met de rekentoets op 2F niveau. Dit cijfer telt niet mee voor
de overgang.
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Goed om te weten
Sommige vakken hebben uitsluitend een schoolexamen (SE) en andere vakken zowel een
school examen als een centraal examen (CSE).

13.3.2. TABEL OVERZICHT WIJZE VAN AFSLUITING EXAMENVAKKEN

Vak
Nederlands
Engels
Lichamelijk opvoeding
Kunstvakken 1 (CKV)
Kunstvakken 2
Maatschappijleer (LL&B)
Profielvak 1
Profielvak 2
Vak 1 vrije deel
Vak 2 vrije deel
Vak 3 vrije deel
LO2
T&T

School
examen
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Centraal
Examen
ja
ja
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
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14. OVERGANGSNORMEN VOOR LEERJAAR 2 HAVO
14.1. ALGEMEEN
De overgangsnormen van de havo zijn gebaseerd op de eindcijfers voor de verschillende
vakken. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ‘A-vakken’ en de ‘B-vakken’.
(Voor uitleg van de afkortingen verwijzen we u naar hoofdstuk 7.5). Een eindcijfer wordt als
volgt vastgesteld:
Eindcijfer = het op een heel getal afgeronde doorlopend gemiddelde van alle in het schooljaar
behaalde cijfers.
Bij een bevordering wordt gekeken naar:
1. de som van de eindcijfers voor de A-vakken;
2. de som van de eindcijfers voor de vakken NE, EN en WI;
3. het aantal onvoldoendes voor de B-vakken.
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen, beoordeelt de overgangsvergadering op grond van andere determinatiecriteria of bevordering in bepaalde gevallen toch
mogelijk is.
Bij tussenrapporten wordt maximaal een week voor een rapportvergadering de actuele stand
van zaken (doorlopend gemiddelde) vastgesteld op basis waarvan de voortgang wordt
besproken.

14.2. DE NORMEN
1. A-vakken
De 9 A-vakken zijn: WI, NE, EN, FA, DU, GS, AK, BI en NASK. Een leerling wordt besproken
als het totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het gearceerde gebied in
tabel 3 in paragraaf 14.2.1.
2. Nederlands, Engels, Wiskunde
* Een leerling wordt besproken, indien de som voor de vakken NE, WI en EN samen lager is
dan 18 punten, maar als het totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het
gebied ‘BEVORDERD’.
3. B-vakken
De vier B-vakken zijn: BV, LO, LL&B en OL of PRof-klas. Voor OL is de beoordeling een V of
O. waarbij een O telt voor vijf en een V voor zes punten. Een leerling wordt besproken,
indien de som van de vier genoemde vakken lager is dan 24. Een leerling wordt ook
besproken, indien er meer dan één onvoldoende behaald wordt, of een cijfer lager dan 4.
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14.2.1. TABEL 3 OVERZICHT NORMERING A-VAKKEN
↑

↑

↑

60
59
58

BEVORDERD, mits*

BESPREKEN

57
56
55
54
53
3 vmbo-TL

52
51
↓
punten

geen
onvoldoendes

5

5+5

5+5+
5

5+5+
4

4

5+4

5+3

onvol-

3

4+4

doendes
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15.OVERGANGSNORMEN VOOR LEERJAAR 3 VMBO-TL
15.1. ALGEMEEN
De overgangsnormen zijn gebaseerd op de eindcijfers voor de verschillende vakken. Daarbij
wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ‘A-vakken’ en de ‘B-vakken’. (Voor uitleg van
de afkortingen verwijzen we u naar hoofdstuk 7.5). Een eindcijfer wordt als volgt
vastgesteld:
Eindcijfer = het op een heel getal afgeronde doorlopend gemiddelde van alle in het schooljaar
behaalde cijfers.

15.2. DE NORMEN
Een leerling stroomt door naar het vierde leerjaar als
- voldaan is aan de eisen van het vakkenpakket voor leerjaar 4;
- voldaan is aan de eisen voor de vakken NE, EN en – indien gekozen – ook WI;
- voldaan is aan de eisen van de B-vakken (waaronder: het ‘extra’ gevolgde vak, LO en
LL&B)
In alle andere gevallen komt een leerling voor bespreking door de rapportvergadering in
aanmerking.
Eisen van het vakkenpakket (A-vakken) voor leerjaar 4 (afgeronde cijfers):
•
•
•

Alle A-vakken een 6 of meer, of
een A-vak met 1 x 5 en overige A-vakken een 6 of meer;
een vak met 1 x 4 of twee A-vakken 2 x 5 en gemiddeld een zes voor alle A-vakken.

! In alle gevallen geldt bovendien: er mag maximaal 1 x 5 behaald worden voor de
vakken Nederlands, Engels of - indien gekozen - Wiskunde;
B-vakken
De B-vakken zijn: het vak dat de leerling kan laten vallen, plus LO en LL&B
(maatschappijleer). Een leerling wordt besproken, indien er meer dan 2 x 5 behaald wordt, of
een cijfer lager dan 4.
Toelichting
In leerjaar 3 volgen de leerlingen de vakken van het door hen gekozen vakkenpakket plus
minimaal een extra vak. Ze voldoen daarmee aan de eisen van twee profielen. Daarmee is
een uitstel van studie- en beroepskeuze mogelijk. Eind leerjaar 3 mag een leerling het extra
gevolgde vak laten vallen. Een extra vak kan voor leerjaar 4 slechts gekozen worden als voor
dat vak minimaal een 7 is behaald en de docentenvergadering positief adviseert (voorwaarde
voor het behouden van het extra vak/de extra vakken is ook de roosterbaarheid van dit
pakket).
In leerjaar 3 worden al examenonderdelen afgenomen (weging: 25% van het schoolexamen
cijfer). Deze onderdelen staan omschreven in het PTA (Programma van Toetsing en
Afsluiting).
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15.3. HET VAKKENPAKKET VOOR LEERJAAR 4
Het vakkenpakket bestaat uit negen of tien vakken. Vijf daarvan zijn voor iedere leerling
verplicht (Nederlands, Engels, LL&B, LO, KV1 (CKV)). Twee vakken kiezen leerlingen voor
hun profiel en twee of drie vakken kiezen leerlingen voor hun vrije deel. De vakken LO2 en
T&T kunnen gekozen worden in het vrije deel, voor deze vakken geldt alleen een
schoolexamen en geen centraal examen.

15.3.1. TABEL VAKKENPAKKETTEN VOOR HET EXAMEN VMBO-TL IN LEERJAAR 4
Profiel
verplichte
vakken
GD

Economie

Zorg & Welzijn

Techniek

Agrarisch

Nederlands
Engels
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding

Nederlands
Engels
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding

Nederlands
Engels
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding

Nederlands
Engels
LL&B
KV1
Lichamelijke
opvoeding

Profielvak
SD
één uit:
SD

Economie

Biologie

Wiskunde

Wiskunde

Frans
Duits
Wiskunde

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wiskunde

Nask1

Nask1
Biologie

2 of 3
vakken
VD

2 of 3 te
kiezen vakken

2 of 3 te kiezen
vakken

2 of 3 te kiezen
vakken

2 of 3 te kiezen
vakken

15.3.2. TABEL OVERZICHT WIJZE VAN AFSLUITING EXAMENVAKKEN
Sommige vakken hebben uitsluitend een schoolexamen (SE) en andere vakken zowel een
school examen als een centraal examen (CSE).
Vak
Nederlands
Engels
Lichamelijk opvoeding
Kunstvakken 1 (CKV)
Kunstvakken 2
Maatschappijleer (LL&B)
Profielvak 1
Profielvak 2
Vak 1 vrije deel
Vak 2 vrije deel
LO2
T&T

School
examen
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Centraal
Examen
ja
ja
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
nee
nee
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16. OVERGANGSNORMEN VOOR LEERJAAR 3 HAVO
16.1. ALGEMEEN
De overgangsnormen van de havo zijn gebaseerd op de eindcijfers voor de verschillende
vakken. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ‘A-vakken’ en de ‘B-vakken’.
(Voor uitleg van de afkortingen verwijzen we u naar hoofdstuk 7.5). Een eindcijfer wordt als
volgt vastgesteld:
Eindcijfer = het op een heel getal afgeronde doorlopend gemiddelde van alle in het schooljaar
behaalde cijfers.
Bij een bevordering wordt gekeken naar:
1. de som van de eindcijfers voor de A-vakken;
2. de som van de eindcijfers voor de vakken NE, EN en WI;
3. het aantal onvoldoendes voor de B-vakken.
Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen, beoordeelt de overgangsvergadering op grond van andere determinatiecriteria of bevordering in bepaalde gevallen toch
mogelijk is.
Bij tussenrapporten wordt maximaal een week voor een rapportvergadering de actuele stand
van zaken (doorlopend gemiddelde) vastgesteld op basis waarvan de voortgang wordt
besproken.

16.2. DE NORMEN
1. A-vakken
De 11 A-vakken zijn: WI, NE, EN, FA, DU, GS, AK, NASK1, NASK2, EC, en BI. Een leerling
wordt besproken als het totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het
gearceerde gebied in tabel 4 in paragraaf 16.2.1.
2. Nederlands, Engels, Wiskunde
* Een leerling wordt besproken, indien de som voor de vakken NE, WI en EN samen lager is
dan 18 punten, maar als het totaal behaald aantal punten bij de A-vakken valt binnen het
gebied ‘BEVORDERD’.
3. B-vakken
De twee B-vakken zijn: BV en LO. Een leerling wordt besproken, indien de som van de twee
genoemde vakken lager is dan 12 punten. Een leerling wordt ook besproken bij een cijfer
lager dan 4.
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16.2.1. TABEL 4 OVERZICHT NORMERING A-VAKKEN
↑

↑

↑

72
71
70

BEVORDERD, mits*

BESPREKEN

69
68
67
66
65
4 VMBO-TL

64
63
↓
punten

geen
onvoldoendes

5

5+5

5+5+5

5+5+4

4

5+4

5+3

3

4+4
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