
 
 

 

Overgangsnormen 4 (t)havo, 4 (t)vwo en 5 (t)vwo 
 

1. Een leerling wordt bevorderd: 

• als de leerling voor alle vakken niet meer dan één 5 heeft behaald 

• als de leerling voor alle vakken niet meer dan één 4, of twee maal een 5, of één 
4 en één 5 heeft behaald en als het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers 
van alle vakken tenminste een 6 bedraagt. Dit geldt niet als de leerling één 
4, of twee maal een 5, of één 4 en één 5 heeft voor de vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde.  

 
met als aanvullende voorwaarden: 

• voor de vakken waarmee het combinatiecijfer is bepaald, heeft de leerling geen 
cijfer lager dan een 4 behaald 

• voor het vak LO heeft de leerling de beoordeling voldoende of goed behaald 

• in 4 of 5 gymnasium heeft de leerling een voldoende behaald voor Latijn en/of 
Grieks 

• in 4thavo of 4 of 5tvwo heeft de leerling een voldoende behaald voor Engels 
 

2. Een leerling wordt besproken: 

• als de leerling voor alle vakken één 4, of twee maal een 5, of één 4 en één 5 
heeft en het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle vakken 
minder dan 6 bedraagt, 

• als de leerling voor alle vakken twee maal een 4, of één 4 en twee maal een 5, 
of drie maal een 5 heeft behaald en het gemiddelde van de afgeronde 
eindcijfers van alle vakken tenminste een 6 bedraagt 

• als de leerling voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 
4, of twee maal een 5, of één 4 en één 5 heeft behaald 

• als de leerling voor een van de vakken waarmee het combinatiecijfer is bepaald 
een cijfer lager dan een 4 heeft behaald 

• als de leerling voor het vak LO geen  beoordeelding voldoende of goed heeft 

• als de leerling  in 4 of 5 gymnasium geen voldoende heeft behaald voor Latijn 
en/of Grieks 

• als de leerling in 4thavo of 4 of 5tvwo geen voldoende heeft behaald voor 
Engels 

 
3. Een leerling doubleert: 

• als de leerling niet voldoet aan de in 1 en 2 genoemde criteria 
 
Bij de beslissing over de overgang in leerjaar 4 wordt vooraf voor een aantal “kleine” vakken 
samen een gemiddeld eindcijfer (op 1 decimaal nauwkeurig) bepaald. Dit zgn. 
combinatiecijfer telt mee als één cijfer (dit cijfer telt ook mee voor de overgang in 5(t)vwo) 
In 4(t)vwo betreft het de vakken CKV, Wetenschapsoriëntatie en Maatschappijleer. 
In 4(t)havo betreft het de vakken CKV en Maatschappijleer. 

 
Bij het berekenen van het combinatiecijfer worden eerst de afzonderlijke cijfers waaruit het 
combinatiecijfer bestaat (zie hierboven) afgerond op hele getallen. Vervolgens wordt het 
gemiddelde van deze afgeronde getallen genomen. Dit cijfer wordt dan vervolgens nog een 
keer afgerond. 
  



 
 
Cijfervoorbeeld: 

4 (t)vwo 4 (t)havo 

• Maatschappijleer 5,8 -> 
afgerond 6 

• Maatschappijleer 5,8 -> 
afgerond 6 

• CKV: 6,6 -> afgerond 7 • CKV: 6,6 -> afgerond 7 

• WO: 7,2 -> afgerond 7  

  

Combinatiecijfer = (6 + 7 + 7)  / 3 = 
6,7  
Dit wordt een 7 (zeven) op het 
rapport. 

Combinatiecijfer = (6 + 7)  / 2 = 6,5  
Dit wordt een 7 (zeven) op 
rapport. 

 


