
 
 
 
 
 
 
OVERGANGSNORMEN TWEEDE FASE 4HAVO en 4VWO 
 
Er zijn 3 voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil er sprake zijn van 
bevordering (uitgaande van eindrapportcijfers op helen):  
 
1  SLOB en LO beoordeeld met voldoende/goed; 
 
2 Voldoen aan de voorwaarden uit onderstaande tabel; 
 

 
*   Een cijfer hoger dan 6 levert compensatie op. Een 7 levert één 

compensatiepunt op, een 8 twee, een 9 drie en een 10 vier.  
 
3  Maximaal een keer het cijfer 5 voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels; 
 
NB1 De vakken CKV en MAAT vormen samen het combinatiecijfer. (In het 
eindexamenjaar wordt hier ook nog het resultaat van het PWS aan toegevoegd.) Het 
combinatiecijfer - niet de onderliggende cijfers voor MAAT en CKV- telt mee in de 
bevorderingsnorm. Het is niet toegestaan om voor een van de onderliggende vakken 
een cijfer lager dan 4 te behalen. 
NB2 De afdeling gymnasium kent het vak CKV niet. In de vakken GRKC en LAKC 
wordt aandacht aan cultuur gegeven (voorheen KCV). Voor deze leerlingen bestaat 
het combinatiecijfer dus alleen uit MAAT. 
 
 
  



OVERGANGSNORMEN TWEEDE FASE 5VWO 
 
Er zijn 3 voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil er sprake zijn van 
bevordering (uitgaande van eindrapportcijfers op helen):  
 
1  CKV, SLOB en LO beoordeeld met voldoende/goed; 
 
2  Voldoen aan de voorwaarden uit onderstaande tabel; 
 

 
*  Een cijfer hoger dan 6 levert compensatie op. Een 7 levert één 

compensatiepunt op, een 8 twee, een 9 drie en een 10 vier.  
 
3  Maximaal een keer het cijfer 5 voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels; 
 
 
NB1  In het eindexamenjaar vormt het vak MAAT samen met het PWS het 
combinatiecijfer. Dit cijfer telt mee in de zak/slaagregeling - niet de onderliggende 
cijfers. Aangezien het PWS wordt afgerond in 6vwo valt in 5vwo het cijfer van het 
combinatiecijfer samen met het cijfer van MAAT. 
NB2  De afdeling gymnasium kent het vak CKV niet. In de vakken GRKC en LAKC 
wordt aandacht aan cultuur gegeven (voorheen KCV). 
 
 


