
 

 

 

Overgangsnormen leerjaar 4 vwo 
 
Ten aanzien van de overgang geldt allereerst: 
1. Binnen de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is ten hoogste 1 x 5 toegestaan. 
2. Het rekenkundig gemiddelde van de vakken met een CE (berekend door van deze vakken 

de op één decimaal afgekapte rapportcijfers te middelen) moet minstens een 5,5 zijn.  

Indien aan een van beide bepalingen niet is voldaan, wordt de leerling afgewezen. 
 
Een leerling met een onvoldoende (O) voor het vak lichamelijke opvoeding wordt altijd 
besproken, tenzij die leerling al om een andere reden wordt afgewezen.  

Verder geldt onderstaande matrix. 
 

 Bevorderen Bespreken Afwijzen 

Geen onvoldoendes X   

5 
4 + 2 compensatiepunten * 
5 – 5 + 2 compensatiepunten 
5 – 4 + 3 compensatiepunten 

X   

4 + 1 compensatiepunt 
5 – 5 + 1 compensatiepunt 
5 – 4 + 2 compensatiepunten 
5 – 5 – 5  + 3 compensatiepunten 
 

 X  

Anders   X 

 

* 
1. Een compensatiepunt is elk volledig punt hoger dan het cijfer 6. Compensatiepunten 

worden berekend op basis van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers. 
2. Bij het vaststellen van het aantal onvoldoendes en het aantal compensatiepunten telt het 

gemiddelde van maatschappijleer en CKV als één cijfer (afgerond tot een heel cijfer), 
omdat deze vakken onderdeel uitmaken van het voorlopig combinatiecijfer. Afgezien van 
dit gemiddelde cijfer is een 3 of lager voor één van deze vakken afzonderlijk niet 
toegestaan. In 6 vwo wordt het combinatiecijfer definitief, na afronding van het 
profielwerkstuk. 

 
Verder geldt: 
 

3. Dat een leerling slechts recht heeft op plaatsing bij het vak physics in 5 vwo, indien het 
niet afgeronde eindcijfer van de leerling voor het vak physics in 4 vwo ten minste een 7,0 
is. 

4. Dat een leerling slechts recht heeft op plaatsing bij het vak Fast Lane English in  
5 vwo indien het niet-afgeronde eindcijfer van de leerling voor het vak Fast Lane English 
in 4 vwo ten minste een 6,0 is. 

 
Afwijzen 
Bij afwijzen kan een leerling na een positief advies van de overgangsvergadering en 
instemming van de rector bevorderd worden naar een volgend leerjaar op een ander niveau. 


