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 Overgangsnormen alle leerjaren en niveaus m.i.v. cursusjaar 2018-2019 

 

Een leerling mag, aan het eind van een leerjaar, verder op het tot dan toe gevolgde 

niveau als hij aan de onderstaande 2 voorwaarden voldoet: 

 

- maximaal 2,0 tekortpunten (waarvan maximaal één in de kernvakken) EN 

- een gemiddelde van 6,0 of hoger over alle eindcijfers. 

 

Deze twee voorwaarden noemen we de overgangsnorm.  

 

Aanvullende programmaeisen: 

Naast bovenstaande cijfermatige norm worden in verschillende leerjaren nog aanvullende 

programmaeisen gesteld:  

1. alle geplande onderdelen van het schoolexamen (vastgelegd in het voor-

examenjaar in het PTA) zijn afgerond, en/of 

2. alle verplichte programmaonderdelen (zoals bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie, 

maatschappelijke stage, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), kunstvak 1, 

projecten (projectdagen, plusweken), maatschappelijke stages (MaS), 

podiumvakken, onderdelen voor het cultuurprofiel enz. moeten minimaal met een 

voldoende zijn afgesloten. 

 

Korte toelichting op cijfers: 

Het eindcijfer voor een vak (of een combinatie van vakken) is het voortschrijdend 

gemiddelde van alle cijfers van het hele schooljaar op één decimaal.  

Een voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van alle cijfers tot dat moment, 

rekening houdend met de weging die aan elk cijfer is toegekend.  

Een tekortpunt wordt opgebouwd uit decimalen onder de 6,0; een 5,9 geldt als 0,1 

tekortpunten en een 5,5 geldt als 0,5 tekortpunten. 

 

Overgangsvergadering: 

 Als een leerling niet aan de overgangsnorm voldoet is de leerling een 

bespreekgeval. In dat geval beslist de docentenvergadering en deze beslissing is 

bindend. De docentenvergadering baseert haar beslissing, behalve op de behaalde 

resultaten, ook op kenmerken als kans op succes, motivatie, inzicht, 

vaardigheden, concentratie en zelfstandigheid. 

 Als een leerling de overgangsnorm heeft gehaald maar niet aan de aanvullende 

programmaeisen voldoet dan is de leerling een bespreekgeval. In dat geval beslist 

de docentenvergadering en deze beslissing is bindend.  

 Een leerling in de onderbouw kan alleen in bijzondere gevallen het jaar overdoen 

(doubleren).  

 

Op- en afstroom 

Onder opstromen wordt verstaan: de overstap naar een naastliggende hogere afdeling.  

De leerling komt in aanmerking voor opstromen als het gemiddelde over alle vakken hoger 

is dan 8.0. Een leerling met een gemiddelde van 7,5-8,0 is voor opstroom afhankelijk van 

voordracht van de mentor en een positieve beslissing van de docentenvergadering. 

Onder afstromen wordt verstaan: de overstap naar een naastliggende lagere afdeling. 

 

NB-1: De MH-route is een aparte route; opstroom vanuit de mavo vindt normaliter 

plaats naar de havo en afstroom vanuit de havo vindt normaliter plaats naar de 

mavo (bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden). Vanuit de MH-stroom kan 

ook op- en afstroom plaatsvinden naar havo en mavo.  

NB-2: Het met goed gevolg doorlopen van de HA-route in klas 1 geeft recht op een 

plaats in havo-2 en bij opstroom een plek in atheneum-2. 



2 

 

Bijlage bij nieuwe overgangsnormen: 

 

 

1. Naast de overgangsnorm bestaat het document “procedure interne doorstroom” 

waarin beschreven staat onder welke voorwaarden leerlingen toelaatbaat zijn 

vanuit andere niveaus en leerjaren, zowel intern als extern. 

 

2. Besluitvorming op de eindvergadering: elk eindcijfer op het overgangsrapport 

geeft recht op één stem en er wordt gestemd door de aanwezigen. Besluiten 

worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. De mentor formuleert 

het hoogst haalbare positieve voorstel dat voor stemming wordt ingebracht. Als 

de stemmen staken is het voorstel aangenomen. Is het voorstel verworpen dan 

formuleert de mentor het dan hoogst haalbare nieuwe voorstel. 

 

3. Na de overgangsvergadering kan een leerling voor revisie (heroverweging) in 

aanmerking komen op basis van nieuwe gegevens of argumenten. De teamleider 

neemt dit besluit en roept de vergadering daartoe bij elkaar.  

Ter aanvulling in het kader van zorgvuldige communicatie: mocht de 

docentenvergadering besluiten dat een leerling niet op hetzelfde niveau zijn/haar 

weg kan vervolgen, dan dient een gesprek plaats te vinden tussen mentor, 

ouder/vertegenwoordiger en leerling, waarin het besluit wordt toegelicht en 

waarbij op basis van nieuwe inhoudelijke argumenten het verzoek kan worden 

gedaan tot revisie. 

 

4. Op- en afstroom op basis van het voortschrijdend gemiddelde kan bij elke 

rapportenvergadering en leerlingenbespreking worden voorgesteld door de 

mentor; daadwerkelijke op- en afstroom door het schooljaar heen wordt zoveel 

mogelijk beperkt tot enkele afgestemde momenten. Na op- en/of afstroom 

vervallen alle eerder behaalde cijfers in Magister.  


