
 

 
Overgangsnormen College Zuid (2020-2021) 
 
Algemene opmerkingen vooraf: 
 

- De eindcijfers van het eindrapport worden afgerond op hele cijfers, waarbij bijv. een 
6.5 wordt afgerond op een 7 en een 6.49 wordt afgerond op een 6. Deze cijfers 
vormen het uitgangspunt bij de overgangsvergadering; 

- Alle schoolvakken die met een cijfer worden afgerond, maken onderdeel uit van de 
norm, met uitzondering van het vak rekenen. 

- De vakken die worden afgesloten met een woordbeoordeling (onvoldoende, 
voldoende, goed) moeten met minimaal een voldoende zijn afgesloten. 

- Alle handelingsdelen moeten minimaal met een voldoende zijn afgesloten. 
- Voor tto gelden de specifieke eisen rondom bilingual attitude; 

 
Verder geldt:  

- een leerling mag niet twee keer in hetzelfde leerjaar doubleren 
- een leerling mag niet in twee achtereenvolgende leerjaren doubleren 

In deze gevallen doubleert de leerling automatisch in hetzelfde leerjaar, een niveau lager. 
De docentenvergadering beslist of een gerichte bevordering naar een hoger leerjaar op dit 
lagere niveau aan de orde is. 

 
Overgangsnormen klas 1 en 2 
 
Leerjaar 1  
 
Voor de overgang van 1MH naar 2MH en van 1HV naar 2HV gelden de volgende 
overgangsnormen:  
 
Bevorderen 

● geen onvoldoendes; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 4; of 
● twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8. 

 
Doubleren 

● drie onvoldoendes waarvan de som lager is dan 13; of 
● meer dan drie onvoldoendes 

 
Bespreken 
Alle overige gevallen. 
 
 



 
Leerjaar 2 
 
Voor de overgang van 2HV naar 3HV gelden de volgende overgangsnormen:  
 
Bevorderen 

● geen onvoldoendes; of 
● één onvoldoende niet lager dan 4; of 
● twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8. 

 
Doubleren 

● drie onvoldoendes waarvan de som lager is dan 13; of 
● meer dan drie onvoldoendes 

 
Bespreken 
Alle overige  gevallen. 
 
 
Voor de overgang van 2MH naar 3M gelden de volgende overgangsnormen:  
 
Bevorderen 

● geen onvoldoendes; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 5; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 4. In geval van een 4 mag dit geen examenvak* 

betreffen. Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers moet bovendien 6.0 of 
hoger zijn; of 

● twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8, waarvan maximaal één 5 in de 
examenvakken*. Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers moet bovendien 
6.0 of hoger zijn.  

* met examenvak wordt bedoeld een vak dat een leerling kiest bij zijn profielkeuze en dat 
met een SE en/ of CSE wordt afgesloten. 
 
Doubleren 

● een 4 of lager voor Nederlands; of 
● meer dan twee onvoldoendes in de gekozen examenvakken; of 
● de som van de drie laagste rapportcijfers is lager dan 13; of 
● meer dan vier onvoldoendes 

 
Bespreken 
Alle overige gevallen. 
 
  



 
Voor de overgang van 2MH naar 3HV gelden de volgende overgangsnormen:  
 

● aan de bevorderingseisen naar 3M is voldaan 
● het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers is 7.5 of hoger  
● voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is een voldoende  

behaald. 
 
Niet bevorderd naar 3HV 

● aan de bevorderingseisen naar 3M is niet voldaan; of 
● het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers is 7.0 of lager; of 
● voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn 2 of meer onvoldoendes 

behaald; of 
● voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is een 4 of lager behaald. 

 
Bespreken 
Alle overige gevallen 
 
  



 
Leerjaar 3 
 
Voor de overgang van 3HV naar 4H gelden de volgende overgangsnormen:  
 
Bevorderen 

● geen onvoldoendes; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 5; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 4. In geval van een 4 mag dit geen examenvak* 

betreffen. Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers moet 6.0 of hoger zijn; of 
● twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 8, waarvan maximaal één 5 in de 

examenvakken*. Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers moet bovendien 
6.0 of hoger zijn.  

* met examenvak wordt bedoeld een vak dat een leerling kiest bij zijn profielkeuze en dat 
met een SE en/ of CSE wordt afgesloten. 
 
Doubleren 

● twee onvoldoendes in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde, anders dan twee 
vijven. Wiskunde telt hier alleen mee indien gekozen als examenvak; of 

● meer dan twee onvoldoendes in de gekozen examenvakken; of 
● de som van de drie laagste rapportcijfers is lager dan 13; of 
● meer dan vier onvoldoendes 

 
Bespreken 
Alle overige gevallen. 
 
Voor de overgang van 3HV naar 4V gelden de volgende overgangsnormen:  
 

● aan de bevorderingseisen naar 4H is voldaan 
● het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers is 7.0 of hoger  
● voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is een voldoende  

behaald 
 
Niet bevorderd naar 4V 

● aan de bevorderingseisen naar 4H is niet voldaan; of 
● het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers is 6.5 of lager; of 
● voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn 2 of meer onvoldoendes 

behaald; of 
● voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde is een 4 of lager behaald. 

 
Bespreken 
Alle overige gevallen 
 
  



 
Voor de overgang van 3M naar 4M gelden de volgende overgangsnormen:  
 
Bevorderen 

● geen onvoldoendes; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 5; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 4. In geval van een 4 mag dit geen Nederlands 

betreffen. Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers moet bovendien 6.0 of 
hoger zijn; of 

● twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 9. Het gemiddelde van de 
afgeronde rapportcijfers moet bovendien 6.0 of hoger zijn.  

 
Doubleren 

● een 4 of lager voor Nederlands; of 
● drie onvoldoendes waarvan de som lager is dan 15; of 
● meer dan drie onvoldoendes 

 
Bespreken 
Alle overige gevallen. 
 
Opmerking met betrekking tot een eventueel extra vak 
Een extra vak wordt buiten beschouwing gelaten indien: 

- een leerling door dit extra vak niet bevorderd kan worden en zonder het extra vak 
bevorderd is of een bespreekgeval wordt 

 
Hierbij geldt: 

- De leerling moet zonder het extra vak nog een volledig vakkenpakket hebben voor 
het behalen van het diploma. 

- De leerling mag het betreffende vak niet meer blijven volgen bij een overgang naar 
het volgende leerjaar.  
 

  



 
Leerjaar 4 en 5 
 
Voor de overgang van 4H naar 5H, van 4V naar 5V en van 5V naar 6V gelden de volgende 
overgangsnormen:  
 
Bevorderen 

● geen onvoldoendes; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 5; of 
● één onvoldoende, niet lager dan 4. In geval van een 4 mag dit geen Nederlands, 

Engels of wiskunde betreffen. Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers moet 
bovendien 6.0 of hoger zijn; of 

● twee onvoldoendes waarvan de som groter is dan 9 en waarvan maximaal één 5 
voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het gemiddelde van de afgeronde 
rapportcijfers moet bovendien 6.0 of hoger zijn.  

 
Doubleren 

● twee onvoldoendes bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, anders dan twee 
vijven; of 

● drie onvoldoendes waarvan de som lager is dan 14; of 
● meer dan drie onvoldoendes 

 
Bespreken 
Alle overige gevallen. 
 
Aanvullende opmerking: 
Het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers van maatschappijleer en CKV telt als één 
cijfer mee in het gemiddelde van de afgeronde cijfers.  

 
Opmerking met betrekking tot een eventueel extra vak 
Een extra vak wordt buiten beschouwing gelaten indien: 

- een leerling door dit extra vak niet bevorderd kan worden en zonder het extra vak 
bevorderd is of een bespreekgeval wordt 

 
Hierbij geldt: 

- De leerling moet zonder het extra vak nog een volledig vakkenpakket hebben voor 
het behalen van het diploma. 

De leerling mag het betreffende vak niet meer blijven volgen bij een overgang naar het 
volgende leerjaar.  
 
 


