
Overgang van 4e leerjaar naar 5e leerjaar (Havo en Vwo) 

 

Op het eindrapport staan voor ieder vak de eindrapportcijfers afgerond op één decimaal. 

 

Bespreken vindt plaats als het gemiddelde van de eindrapportcijfers van de zeven (Havo) of acht 

(Vwo) eindexamenvakken* lager is dan 6,0  

Bevorderen vindt plaats indien de eindrapportcijfers, afgerond op gehele getallen, voldoen aan de 

volgende vier criteria:  

1. Maximaal één keer is het cijfer 5 behaald voor de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde A/B/C. Voor deze vakken moet minimaal het cijfer 5 behaald zijn. 

2. Voor de zeven (Havo) of acht (Vwo) eindexamenvakken* moet gelden:  

A. maximaal één keer is het cijfer 5 behaald en alle andere cijfers zijn 6 of hoger, of 

B. twee keer is het cijfer 5 of één keer is het cijfer 4 behaald, waarbij het gemiddelde 

van de cijfers van de eindexamenvakken* tenminste 6,0 bedraagt. 

3. In 4 Havo en 4 Vwo hebben leerlingen in het gemeenschappelijke deel de vakken 

culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer. Voor elk van deze vakken moet 

minstens het cijfer 4 worden behaald. Het gemiddelde cijfer van deze twee vakken moet 

minstens 6,0 zijn.     

4. Het vak lichamelijke opvoeding moet met tenminste niveau 2 zijn afgerond. 

 

Als een leerling op basis van criterium 1 of  2 één punt tekort komt om te worden bevorderd, komt 

de leerling in bespreking. 

Als een leerling op grond van criterium 3 of 4 niet kan worden bevorderd, komt de leerling in 

bespreking.  

 

Afwijzen vindt plaats in alle overige gevallen. 

 

 

*Eindexamenvakken 

Iedere leerling heeft in de bovenbouw Havo zeven eindexamenvakken, in de bovenbouw Vwo acht 

eindexamenvakken. Een eventueel extra eindexamenvak wordt niet in de overgangsnorm 

meegenomen.  

 

De mogelijke eindexamenvakken zijn: Nederlands, Engels of Cambridge Engels, Duits, Frans, Spaans, 

Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie, wiskunde A/B/C/D, natuurkunde, 

scheikunde, biologie, tekenen, handvaardigheid, muziek en bewegen, sport en maatschappij. 

 


