
 

 

 

 

Overgangsnormen havo 

 

Overgangsnormen leerjaar 2 naar leerjaar 3  

Voor alle vakken in leerjaar 2: Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie, natuurkunde, LEF, global issues, lichamelijke opvoeding, muziek en beeldende vorming. 

 

Alles voldoende 

1x5 

2x5 

1x4 

1x5 en 1x4 

Bevorderd 

Bevorderd 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

*Op havo komt de leerling in bespreking als voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde twee getelde 

onvoldoendes zijn gehaald.  

*De leerling dient het vak ‘Global Issues’ gemiddeld met een beoordeling voldoende, goed of excellent 

afgerond te hebben. 

3x5 

2x5 en 1x4 

1x3 

1x3 en 1x5 

2x4  

 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

 Bij bespreking is doorstroom naar leerjaar 3 van een niveau lager toegestaan. 

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd. 

 

Voor opstroom van 2 havo naar 3 atheneum geldt een (niet afgerond) gemiddelde over alle vakken van 7,5 

of hoger op het eindrapport zonder onvoldoendes voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en een 

positief advies van het docententeam.  

  



 

 

 

 

Overgangsnormen leerjaar 3 naar leerjaar 4  

Voor alle vakken in leerjaar 3: Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, 

economie, natuurkunde, scheikunde, lichamelijke opvoeding, LEF, beeldende vorming en muziek. 

 

Alles voldoende 

1x5 

2x5 

3x5 

1x4 

1x5 en 1x4 

Bevorderd 

Bevorderd 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

*Op havo komt de leerling in bespreking als voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde twee getelde 

onvoldoendes zijn gehaald. 

*Tevens geldt op havo dat de leerling maximaal twee getelde onvoldoendes mag behalen voor de vakken 

die de leerling het volgend leerjaar zal volgen. Hierbij staat beeldende vorming voor handvaardigheid en 

economie voor zowel economie als het vak bedrijfseconomie. Een onvoldoende voor economie kan dus 

dubbel tellen. 

2x5 en 1x4 

1x3 

1x3 en 1x5 

2x4 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking 

 Een leerling kan doorstromen van 3 havo naar 4 mavo-plus als voor de vakken 

die de leerling in 4 mavo-plus volgt maximaal één onvoldoende (dus één getelde) 

vijf is gehaald. 

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd. 

 

Voor 3 havo geldt dat de maatschappelijke stage met een voldoende moet zijn afgesloten. 

 

Voor opstroom van 3 havo naar 4 atheneum geldt een (niet afgerond) gemiddelde over alle vakken van 8,0 

of hoger op het eindrapport, geen onvoldoendes op het eindrapport en een positief advies van het 

docententeam. 

 

Indien een leerling niet bevorderd wordt of in bespreking komt omdat hij meer dan twee getelde vijven heeft 

behaald voor de vakken die hij het volgende leerjaar volgt, wordt gekeken of een wisseling van vakken deze 

belemmering opheft. Als er een mogelijkheid wordt gevonden, krijgt de leerling de keuze om te doubleren 

of naar het volgende leerjaar met een gewijzigd vakkenpakket over te gaan. 

 

 

 



 

 

 

 

Overgangsnormen leerjaar 4 naar leerjaar 5  

Een leerling wordt beoordeeld op alle vakken uit het gemeenschappelijke deel, de profiel(keuze)vakken en 

alle gekozen vakken uit het vrije deel. 

 

Alles voldoende 

1x5 

2x5 

1x4 

Bevorderd 

Bevorderd 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bevorderd mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

*Op havo komt de leerling in bespreking als voor een van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (en 

rekenen) een vijf of lager wordt gehaald. 

1x5 en 1x4 

3x5 

2x5 en 1x4 

1x3 

Bespreking 

Bespreking 

Bespreking mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

Bespreking mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0 of hoger 

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd. 

 

Indien een leerling twee onvoldoendes in één leerjaar heeft in de combinatievakken komt een leerling in 

bespreking. Tot de combinatievakken worden gerekend maatschappijleer, LEF en CKV (vanaf cohort 2017-

2019).  

In het examenjaar tellen de vakken als combinatiecijfer (samen met het profielwerkstuk) mee in de 

slaag/zakregeling. 

 

Aanvullende regeling m.b.t. handelingsdelen: 

Handelingsdelen moeten tenminste voldoende zijn uitgevoerd. Bij onvoldoende handelingsdelen wordt er 

voor maximaal één vak een taak opgelegd. Indien een leerling meerdere handelingsdelen niet naar behoren 

heeft voldaan, dan wordt de leerling niet bevorderd. Bij één onvoldoende handelingsdeel, wordt de leerling 

een taak opgelegd die voldoende moet worden uitgevoerd, wil de leerling alsnog bevorderd worden. De taak 

moet uiterlijk voor sluiting van het schooljaar worden afgerond. Voldoet een leerling hieraan niet, dan vindt 

geen bevordering plaats. 

 

 


