
 

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN 

WOLFERT DALTON  
Algemeen 

Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele 
jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer per vak is dus gebaseerd op het gewogen gemiddelde van 
alle behaalde cijfers in het schooljaar en is afgerond op 1 decimaal. Het jaarcijfer is het afgeronde cijfer op 
een geheel getal. Naar beide cijfers wordt gekeken bij de bevordering naar een hoger leerjaar. 

Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een 
klas op dezelfde locatie/vestiging, indien in deze klas plaats is. Als er geen plaats is, dan wordt de leerling 
bij voorrang geplaatst in een klas van hetzelfde hogere of lagere niveau op een andere Wolfert-vestiging. 
Indien er meer plaatsingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan wordt beslist op basis van postcode: de 
leerling die het dichtst bij de alternatieve Wolfert-vestiging woont, wordt verwezen naar deze vestiging.  

 

● Aan een negatieve beslissing (niet bevorderen) van de docentenvergadering kunnen twee 
adviezen worden gekoppeld ten aanzien van de verdere schoolcarrière van een leerling. Het 
eerste advies doet een uitspraak over de afdeling waar de leerling zijn onderwijs kan vervolgen. 
Het tweede advies richt zich op het leerjaar van de afdeling waar de leerling het onderwijs kan 
voortzetten. De twee adviezen hebben in beginsel een vrijblijvend karakter. Indien de adviezen 
echter met een tweederde meerderheid worden genomen, is er geen sprake meer van een 
vrijblijvend advies, maar van een bindend advies. 

● Als een leerling wordt afgewezen voor het laagste niveau, waarvoor leerlingen in die klas worden 
opgeleid, wordt een advies voor een niveau daar direct onder afhankelijk gemaakt van een 
herberekening van de cijfers. Op de afgeronde cijfers voor alle vakken wordt daartoe de formule 
Cijfer maal 0,8 plus 2 toegepast. De rapportvergadering neemt die herberekende cijferlijst mee in 
het formuleren van een advies. 

● Twee keer doubleren in een zelfde leerjaar op dezelfde afdeling of doubleren in twee 
opeenvolgende leerjaren is niet toegestaan. De locatieleiding heeft in dat geval de bevoegdheid 
een dwingend ander onderwijsadvies uit te spreken. Doubleren in de examenklas is altijd 
toegestaan. 

● Doubleren wordt in klas 1 en 2 niet toegestaan, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. 
● Is de leerling (en/of zijn ouders/verzorgers) niet bereid de genoemde adviezen vrijwillig op te 

volgen dan zal de rector, met inachtneming van het bindend advies van de docentenvergadering, 
dan wel de locatieleiding, een verwijderingsbesluit nemen, waartegen bezwaar en beroep 
mogelijk is.  

● De leerling heeft het recht om de afwegingen van de docentenvergadering te kennen. 
 

BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2017-2018 

 

van LEERJAAR 1 naar LEERJAAR 2 

Bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 spelen de volgende zaken een rol: 

● Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat 
betekent dat alle opdrachten en toetsen afgerond moeten zijn. 

● De overgangsnormen zijn gebaseerd op de eisen die in de examenprogramma’s MAVO (VMBO 
Theoretische Leerweg), HAVO en VWO worden gesteld. 

● De kernvakken zijn Nederlands, Engels en Wiskunde. 

● Bij bepaling van het aantal tekorten wordt een cijfer dat afgerond wordt op het cijfer 5 als één 
tekort gerekend, een cijfer dat afgerond wordt op het cijfer 4 als twee tekorten. 

● Een leerling die een rapport heeft zonder tekorten en toch niet aan de bevorderingsnorm voldoet, 
komt altijd in bespreking. 

● Bij tekorten wordt uitgegaan van afgeronde cijfers op gehelen.  Gemiddelden van alle vakken 
worden berekend met cijfers afgerond op één decimaal en worden weergegeven in cijfers 
afgerond op twee decimalen. 



 

Niveau MAVO/HAVO 

➢ Naar MAVO-2 

Bevorderen: Er zijn minimaal 18,0 punten in de kernvakken behaald,  het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 6,00, er zijn maximaal twee tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.  

Bespreken: Er zijn minimaal 17,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 5,70, er zijn maximaal drie tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.   

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 

 

➢ Naar HAVO-2 

Bevorderen: Er zijn minimaal 22,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 7,50 en er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald.  

Bespreken: Er zijn minimaal 21,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 7,30 en er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald. 

 

Niveau HAVO/VWO 

➢ Naar HAVO-2 

Bevorderen: Er zijn minimaal 18,0 punten in de kernvakken behaald,  het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 6,00, er zijn maximaal twee tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.  

Bespreken: Er zijn minimaal 17,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 5,70, er zijn maximaal drie tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.   

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 

De leerling die aan het einde van het eerste leerjaar wordt afgewezen voor HAVO-2, kan na toestemming 
van de docentenvergadering bevorderd worden naar MAVO-2.    

 

➢ Naar VWO-2 

Bevorderen: Er zijn minimaal 22,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken 
behalve Latijn is tenminste 7,50 en er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald.  

Bespreken: Er zijn minimaal 21,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken 
behalve Latijn is tenminste 7,30 en er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald. 

 

Niveau VWO  

➢ Naar HAVO-2 

Bevorderen: Er zijn minimaal 18,0 punten in de kernvakken behaald,  het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 6,00, er zijn maximaal twee tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.  

Bespreken: Er zijn minimaal 17,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 5,70, er zijn maximaal drie tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.   

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 



De leerling die aan het einde van het eerste leerjaar wordt afgewezen voor HAVO-2, kan na toestemming 
van de docentenvergadering bevorderd worden naar MAVO-2. 

 

➢ Naar VWO-2 

Bevorderen: Er zijn minimaal 22,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken 
behalve Latijn is tenminste 7,50 en er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald.  

Bespreken: Er zijn minimaal 21,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken 
behalve Latijn is tenminste 7,30 en er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald. 

 

De leerling die bevorderd wordt naar VWO-2 en kiest voor het gymnasium moet voor het vak Latijn als 
eindcijfer minimaal een 5.5 behaald hebben.  Latijn wordt niet meegenomen in het gemiddelde voor alle 
vakken. 

 

 

  



BEVORDERINGSNORMEN, leerjaar 2 naar leerjaar 3, schooljaar 2017-2018 

 

van LEERJAAR 2 naar LEERJAAR 3 

 

Bij de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 spelen de volgende zaken een rol: 

● Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat 
betekent dat alle opdrachten en toetsen afgerond moeten zijn. 

● De overgangsnormen zijn gebaseerd op de eisen die in de examenprogramma’s MAVO (VMBO 
Theoretische Leerweg), HAVO en VWO worden gesteld. 

● De kernvakken zijn Nederlands, Engels en Wiskunde. 

● Bij bepaling van het aantal tekorten wordt een cijfer dat afgerond wordt op het cijfer 5 als één 
tekort gerekend, een cijfer dat afgerond wordt op het cijfer 4 als twee tekorten. 

● Een leerling die een rapport heeft zonder tekorten en toch niet aan de bevorderingsnorm voldoet, 
komt altijd in bespreking. 

● Bij tekorten wordt uitgegaan van afgeronde cijfers op gehelen.  Gemiddelden van alle vakken 
worden berekend met cijfers afgerond op één decimaal en worden weergegeven in cijfers 
afgerond op twee decimalen. 

 

Niveau MAVO 

➢ Naar MAVO-3 

Bevorderen: Er is hooguit 1 tekort voor het vak Nederlands,  het gemiddelde van alle vakken is tenminste 
6,00, er zijn maximaal twee tekorten, en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken 
zijn niet lager dan een 3,50.  

Bespreken: Er is hooguit 1 tekort voor het vak Nederlands, het gemiddelde van alle vakken is tenminste 
5,70, er zijn maximaal vier tekorten, en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken 
zijn niet lager dan een 3,50.  

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 

➢ Naar HAVO-3 

Bespreken: Er zijn minimaal 22,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 7,50, er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald. 

 

Niveau HAVO 

➢ Naar HAVO-3 

Bevorderen: Er zijn minimaal 18,0 punten in de kernvakken behaald,  het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 6,00, er zijn maximaal twee tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.  

Bespreken: Er zijn minimaal 17,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 5,70, er zijn maximaal drie tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 
3,50.   

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 

De leerling die aan het einde van het tweede leerjaar wordt afgewezen voor HAVO-3, kan na toestemming 
van de docentenvergadering bevorderd worden naar MAVO-3. 

 

➢ Naar VWO-3 

Bespreken: Er zijn minimaal 22,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken 
behalve Latijn en Grieks is tenminste 7,50 en er zijn geen onvoldoendes in de eindcijfers behaald.  

 

 



Niveau VWO  

➢ Naar VWO-3 

 

Bevorderen: Er zijn minimaal 18,0 punten in de kernvakken behaald,  het gemiddelde van alle vakken 
behalve Latijn en Grieks is tenminste 6,00, er zijn maximaal twee tekorten, waarvan 
maximaal één tekort in de kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken 
zijn niet lager dan een 3,50.  

Bespreken: Er zijn minimaal 17,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken 
behalve Latijn en Grieks is tenminste 5,70, er zijn maximaal drie tekorten, waarvan maximaal 
één tekort in de kernvakken en de onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet 
lager dan een 3,50.   

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 

De leerling die van 2 gymnasium naar 3 gymnasium wil, moet niet alleen voldoen aan de 
bevorderingsnormen voor VWO-3, maar ook voor zowel Latijn als Grieks minimaal een 5,5 als eindcijfer 
behaald hebben. Latijn en Grieks worden niet meegenomen in het gemiddelde voor alle vakken. 

 

De leerling die aan het einde van het tweede leerjaar wordt afgewezen voor VWO-3, kan na toestemming 
van de docentenvergadering bevorderd worden naar HAVO-3. 

  



 

BEVORDERINGSNORMEN, leerjaar 3 naar leerjaar 4, schooljaar 2017-2018 

 

van LEERJAAR 3 naar LEERJAAR 4 

 

Bij de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 spelen de volgende zaken een rol: 

● De overgangsnormen zijn gebaseerd op de eisen die in de examenprogramma’s MAVO (VMBO 
Theoretische Leerweg), HAVO en VWO worden gesteld. 

● De kernvakken op HAVO en VWO zijn Nederlands, Engels en Wiskunde. 

● Bij bepaling van het aantal tekorten wordt een cijfer dat afgerond wordt op het cijfer 5 als één 
tekort gerekend, een cijfer dat afgerond wordt op het cijfer 4 als twee tekorten. 

● Een leerling die een rapport heeft zonder tekorten en toch niet aan de bevorderingsnorm voldoet, 
komt altijd in bespreking. 

● Bij tekorten wordt uitgegaan van afgeronde cijfers op gehelen.  Gemiddelden van alle vakken 
worden berekend met cijfers afgerond op één decimaal en worden weergegeven in cijfers 
afgerond op twee decimalen. 

● Leerlingen met een onvolledig rapport in klas HAVO 3 of VWO 3 worden niet bevorderd naar het 
volgende leerjaar. Dat betekent dat alle opdrachten en toetsen afgerond moeten zijn. 

 

 

Niveau MAVO 3 

Bij de overgang van MAVO-3 naar MAVO-4 spelen de volgende zaken een rol: 

 

● De overgangsnormen van leerjaar MAVO-3 naar leerjaar MAVO-4 zijn afgeleid van de 
exameneisen. 

● De leerling maakt voor 1 juni van het betreffende schooljaar een keuze voor het 
examenvakkenpakket voor leerjaar MAVO-4.  

● Deze pakketkeuze is het uitgangspunt voor de toepassing van de overgangsnormen van leerjaar 3 
naar leerjaar 4. 

● Mocht een leerling voor een of meerdere vakken vervroegd examen afleggen, dan wordt het 
eindcijfer op 1 decimaal (gemiddelde van SE en CE) voor het betreffende vak als behaald resultaat 
beschouwden telt als zodanig mee in de bevorderingsnormen.  

 

Norm 1 : Er is hooguit 1 tekortpunt voor het vak Nederlands 

Norm 2 :  Alle handelingsdelen zijn met een voldoende of goed afgerond  

Norm 3 : De leerling heeft tenminste een 5,50 voor Maatschappijleer 

Norm 4 : Het gemiddelde van de gekozen vakken is minimaal een 5,50 

Norm 5 :  Heeft betrekking op het door de kandidaat gekozen pakket van de zeven examenvakken:  

● Alle jaarcijfers zijn 6 of hoger 

● Er is 1 x het cijfer 5 én alle overige jaarcijfers zijn 6 of hoger  

● Er is 1 x het cijfer 4 én 1 x het cijfer 7 of hoger en de overige jaarcijfers zijn 6 of hoger  

● Er is 2 x het cijfer 5 én 1 x het cijfer 7 of hoger en de overige jaarcijfers zijn 6 of hoger  

Norm 6 :   De leerling heeft ten hoogste 3 tekortpunten in de niet gekozen en de gekozen vakken 

 

Bevorderen  :  De leerling voldoet aan norm 1, 2, 3, 4, 5 én 6 

Bespreken :  De leerling voldoet aan norm 1, 2 ,3, 4 én 5, maar niet aan norm 6. 

Afwijzen :  Alle andere gevallen. 

 

 

 

 



Niveau HAVO 3 

➢ Naar HAVO-4 

Bevorderen: Er zijn minimaal 18,0 punten in de kernvakken behaald,  het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 6,00, er zijn maximaal drie tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en maximaal twee tekortpunten in het gekozen vakkenpakket van HAVO-4. De 
onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 3,50.  

Bespreken: Er zijn minimaal 17,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 5,70, er zijn maximaal vier tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en maximaal twee tekortpunten in het gekozen vakkenpakket van HAVO-4 .De 
onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 3,50.   

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 

Toelatingsnorm tot de profielen: 

Om rechtstreeks te worden toegelaten tot het door de leerling gewenste profiel, moet de som van de 
onafgeronde cijfers voor de hieronder genoemde profielvakken tenminste 20,0 punten bedragen.  

 

Indien de som van de onafgeronde cijfers voor  de hieronder genoemde profielvakken tussen de 17,0 en 
20,0 punten bedraagt, zal de docentenvergadering een bindend profieladvies geven. 

 

De profielvakken zijn: 

NT NG EM CM 
 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 

 

 
Wiskunde A/B 

Scheikunde 
Biologie 

 
Wiskunde A/B 

Economie 
Geschiedenis 

 
Geschiedenis 

Beeldende vorming 
Frans of Duits 

 

 

De leerling die aan het einde van het derde leerjaar wordt afgewezen voor HAVO-4 kan bevorderd worden 
naar MAVO-4, mits het inhaaltraject voor de overstap van HAVO-3 naar MAVO-4 voor het einde van het 
schooljaar is afgerond. 

In het uitzonderlijke geval dat een leerling in aanmerking komt voor bevordering, maar tegelijkertijd voor 
geen enkel profiel op 17 punten uitkomt voor de bijbehorende profielvakken, neemt de 
overgangsvergadering een bindend besluit. 

 

Niveau VWO-3 

➢ Naar VWO-4 

Bevorderen: Er zijn minimaal 18,0 punten in de kernvakken behaald,  het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 6,00, er zijn maximaal drie tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en maximaal twee tekortpunten in het gekozen vakkenpakket van VWO-4. De 
onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 3,50.  

Bespreken: Er zijn minimaal 17,0 punten in de kernvakken behaald, het gemiddelde van alle vakken is 
tenminste 5,70, er zijn maximaal vier tekorten, waarvan maximaal één tekort in de 
kernvakken en maximaal twee tekortpunten in het gekozen vakkenpakket van VWO-4 .De 
onvoldoendes in de eindcijfers voor alle vakken zijn niet lager dan een 3,50.   

Afwijzen: Alle andere gevallen. 

 

Toelatingsnorm tot de profielen: 

Om rechtstreeks te worden toegelaten tot het door de leerling gewenste profiel, moet de som van de 
onafgeronde cijfers voor de hieronder genoemde profielvakken tenminste 20,0 punten bedragen.  

 

Indien de som van de onafgeronde cijfers voor  de hieronder genoemde profielvakken tussen de 17,0 en 
20,0 punten bedraagt, zal de docentenvergadering een bindend profieladvies geven. 

 



De profielvakken zijn: 

NT NG EM CM 
 

Wiskunde B 
Natuurkunde 
Scheikunde 

 

 
Wiskunde A/B 

Scheikunde 
Biologie 

 
Wiskunde A/B 

Economie 
Geschiedenis 

 
Wiskunde 

Geschiedenis 
Beeldende Vorming 

 
 

 

De leerling die van 3 gymnasium naar 4 gymnasium wil, moet niet alleen voldoen aan de 
bevorderingsnormen voor VWO-4, maar ook voor zowel Latijn als Grieks minimaal een 5,5 als eindcijfer 
behaald hebben. 

 

NB Een leerling kan bevorderd worden van 3V met Latijn en Grieks naar 4V zonder Latijn en Grieks indien 
de cijferlijst aan de overgangsnorm voldoet door Latijn en Grieks buiten beschouwing te laten. 

 

De leerling die aan het einde van het derde leerjaar wordt afgewezen voor VWO-4, kan op advies van de 
docentenvergadering worden bevorderd naar HAVO-4. 

 

In het uitzonderlijke geval dat een leerling in aanmerking komt voor bevordering, maar tegelijkertijd voor 
geen enkel profiel op 17 punten uitkomt voor de bijbehorende profielvakken, neemt de 
overgangsvergadering een bindend besluit. 

 

 

 

  



Interne doorstroom MAVO-4 naar HAVO-4, schooljaar 2017-2018 

 

De leerling moet voldoen aan de volgende eisen: 

1.      De leerling is in bezit van een diploma VMBO-TL. 

2.       De eindcijfers op 1 decimaal, na het eindexamen van de 7 vakken zijn gemiddeld een 6,5 of hoger. 

3. De afgeronde eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal voldoende. 

4. De leerling heeft zich aan de volgende planning gehouden: 

 

Planning: Februari 2018 

1.      De leerlingen moeten vóór 1 maart 2018 een motivatiebrief schrijven en inleveren bij de 
afdelingsleider MAVO. 

2.      De leerlingen moeten vóór 1 april 2018 de profielkeuze ingeleverd hebben bij de decaan. 
Profielkeuzeformulieren zijn verkrijgbaar bij de decaan. 

 

Om teleurstellingen te voorkomen moeten zij zich ook inschrijven op een MBO-school vóór 1 maart 2018. 

 

Mocht een leerling zich niet aan bovengenoemde planning hebben gehouden, dan zijn de eisen voor 
externe doorstroom MAVO-4 naar HAVO-4 van toepassing.  

 

Voorlopige toelating: 

Eind april 2018 krijgt de leerling een voorlopig positief of negatief advies van de toelatingscommissie op 
basis van de schoolexamencijfers. 

 

 

Definitieve toelating (juni 2018, na de examenuitslag). 

 

  



Externe doorstroom MAVO-4 naar HAVO-4, schooljaar 2017-2018 

 

De leerling moet voldoen aan de volgende eisen: 

1.      De leerling is in bezit van een diploma VMBO-TL. 

2.       De eindcijfers op 1 decimaal, na het eindexamen van de 7 vakken zijn gemiddeld een 6,8 of hoger. 

3. De afgeronde eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal voldoende.  

4. De leerling heeft zich aan de volgende planning  gehouden: 

 

Planning: Februari 2018 

1.     De leerlingen moeten vóór 1 maart 2018 een motivatiebrief schrijven en inleveren bij de 

afdelingsleider HAVO.  

2.     De leerlingen moeten vóór 1 april 2018 de profielkeuze ingeleverd hebben. 

 

Om teleurstellingen te voorkomen moeten zij zich ook inschrijven op een MBO-school vóór 1 maart 2018. 

 

Voorlopige toelating: 

Eind april 2018 krijgt de leerling een voorlopig positief of negatief advies van de toelatingscommissie op 

basis van de schoolexamencijfers. 

 

 

Definitieve toelating (juli 2018, na de eindvergaderingen). 

  



 

Bevorderingsnorm, Tweede Fase Wolfert Dalton, schooljaar 2017-2018 

Bij de overgang van HAVO-4 naar HAVO-5, van VWO-4 naar VWO-5 en van VWO-5 naar VWO-6  

spelen de volgende zaken een rol:  

● De overgangsnormen van de leerjaren in de Tweede Fase zijn afgeleid van de exameneisen:  
● Indien een leerling kiest voor een ‘dubbelprofiel’, dan geeft de leerling voor de 

bevorderingsvergadering aan, op welk profiel de profieleisen van toepassing moeten zijn.  
● Deze profielkeuze is het uitgangspunt voor de toepassing van de overgangsnormen van leerjaar 4 

naar leerjaar 5 en van leerjaar 5 naar leerjaar 6.  
● Indien een leerling meerdere vakken in de vrije ruimte heeft gekozen, dan geeft de leerling aan 

welk vak het examenvak is voor de toepassing van de overgangsnormen van leerjaar 4 naar 
leerjaar 5 en van leerjaar 5 naar leerjaar 6. 

● Mocht een leerling voor een of meerdere vakken vervroegd examen afleggen, dan wordt het 
eindcijfer op 1 decimaal (gemiddelde van SE en CE) voor het betreffende vak als behaald resultaat 
beschouwd en telt als zodanig mee in de bevorderingsnormen. 

● Indien een leerling voor een of meerdere vakken op een hoger niveau examen doet, dan wordt het 
eindcijfer behorend bij het hoger niveau als behaald resultaat beschouwd en telt als zodanig mee 
in de bevorderingsnormen. 

 

Afronding:  

Bij de bevorderingsnormen 4HAVO, 4VWO, 5VWO wordt gerekend met afgeronde hele eindcijfers, behalve 
bij het onderdeel 4c 

Combinatiecijfer: 

● 4HAVO: Uit het combinatiecijfer telt in 4HAVO alleen het vak maatschappijleer mee voor de 
bevordering. 

● 4VWO:  Uit het combinatiecijfer telt in 4VWO het vak maatschappijleer mee voor de bevordering. 

 

Normen: 

1. alle handelingsdelen zijn met tenminste ‘voldoende’ afgerond  

 2. de kernvakken (Ne, En, Wi A/B/C) zijn allemaal minstens 6 of hoger òf bij deze vakken 
komt ten hoogste één keer het cijfer 5 voor en is de rest 6 of hoger 

 3. de eindcijfers voldoen aan één van de volgende eisen: 

● alle eindcijfers zijn 6 of hoger,  òf 

● er is één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger,  òf 

● er is één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van al de 
eindcijfers is ten minste 6,0  òf 

● er zijn twee 5-en of één 5 en één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger en het 
gemiddelde van alle eindcijfers is ten minste 6,0   

4. Bespreeknormen: 

a. er zijn twee 5-en of één 5 en één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, maar 
het gemiddelde is tenminste 5,9   

b. er zijn drie 5-en of twee 5-en en één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger en 
het gemiddelde is 6,0 of hoger   

c. er is één van de volgende combinaties onvoldoendes (5-5 of 5-4 of 5-5-5 of 4-4 ) 
waarbij het gemiddelde van de onafgeronde cijfers minstens 5,9 is. 

 

Bevordering:  

Er wordt automatisch bevorderd wanneer voldaan wordt aan normen 1 én 2 én 3. 

Bespreking: 

De overgangsvergadering besluit over de bevordering wanneer er niet automatisch bevorderd is en wordt 
voldaan aan de normen 1 én 2 én minimaal één van de normen 4a, 4b, 4c. 

Afwijzen: 



In alle overige gevallen wordt afgewezen. De leerling die aan het einde van het vierde leerjaar wordt 
afgewezen voor VWO-5 kan bevorderd worden naar HAVO-5, mits het inhaaltraject voor de overstap van 
VWO-4 naar HAVO-5 voor het einde van het schooljaar is afgerond. 

  



Interne doorstroom HAVO-5 naar VWO-5, schooljaar 2017-2018 

 

De leerling moet voldoen aan de volgende eisen: 

1.      De leerling is in bezit van een HAVO diploma. 

2.       De eindcijfers op 1 decimaal, na het eindexamen van de 7 vakken zijn gemiddeld een 6,5 of hoger. 

3. De afgeronde eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal voldoende. 

4. Indien het profiel E&M gekozen wordt, moet het HAVO-diploma een tweede moderne vreemde 
taal bevatten. 

5.     Een positief advies van de toelatingscommissie 5V (mentor 5H, teamleiders HAVO en VWO en één 
bovenbouwdocent). 

6.       De leerling heeft zich aan de volgende planning gehouden: 

 

Planning:  

Februari 2018 

1.      De leerlingen moeten vóór 1 maart 2018 een motivatiebrief schrijven en inleveren bij de 
afdelingsleider HAVO. 

2.      De leerlingen moeten vóór 1 april 2018 de profielkeuze ingeleverd hebben bij de decaan. 
Profielkeuzeformulieren zijn verkrijgbaar bij de decaan. 

 

Om teleurstellingen te voorkomen moeten zij zich ook inschrijven op een HBO-school vóór 1 maart 2018. 

 

Mocht een leerling zich niet aan bovengenoemde planning hebben gehouden, dan zijn de eisen voor 
externe doorstroom HAVO-4 naar VWO-5 van toepassing.  

 

Voorlopige toelating: 

Eind april 2018 krijgt de leerling een voorlopig positief of negatief advies van de toelatingscommissie op 
basis van de schoolexamencijfers. 

 

 

Definitieve toelating (juni 2018, na de examenuitslag). 

  



Externe doorstroom HAVO-5 naar VWO-5, schooljaar 2017-2018 

 

De leerling moet voldoen aan de volgende eisen: 

1.      De leerling is in bezit van een HAVO diploma. 

2.       De eindcijfers op 1 decimaal, na het eindexamen van de 7 vakken zijn gemiddeld een 6,8 of hoger. 

3. De afgeronde eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal voldoende. 

4. Indien het profiel E&M gekozen wordt, moet het HAVO-diploma een tweede moderne vreemde 

taal bevatten. 

5.      Een positief advies van de toelatingscommissie 5V (mentor 5H, teamleiders HAVO en VWO en één 

bovenbouwdocent). 

6.     De leerling heeft zich aan de volgende planning gehouden: 

 

Planning:  

Februari 2018 

1.      De leerlingen moeten vóór 1 maart 2018 een motivatiebrief schrijven en inleveren bij de 

afdelingsleider HAVO. 

2.      De leerlingen moeten vóór 1 april 2018 de profielkeuze ingeleverd hebben bij de decaan. 

Profielkeuzeformulieren zijn verkrijgbaar bij de decaan. 

 

Definitieve toelating (juli 2018, na de eindvergaderingen). 

 


