
 
 

Overgangsnormen 2020-2021 
Theoretische leerweg 

 
 
 
 
 

 Schooljaar 2020- 2021 
 
 
 
 
Normering van leerjaar 1 KB/TL naar leerjaar 2 TL   
Een leerling uit deze klas gaat over naar leerjaar 2 van de TL als hij/zij voor elk van de onder A* genoemde  
vakken een 7,0 of hoger scoort en voor de meerderheid van deze vakken een positief advies van de vakdocent 
krijgt.   
 
(A*) de vakken: Ne-Fa-En-Gs-Ak-Wi-Bi-Tn 
(B*) de vakken: Mu-Bv-Lo 
 
 
Verder geldt: 
• Voor de vakken genoemd onder B* is de som van de eindcijfers 17 punten of hoger.  
• Alle werkstukken zijn tenminste met een voldoende beoordeeld. 
 

 
 
Algemene opmerkingen  

• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling bevorderd is.  
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken. 
• Wanneer de studieresultaten tegenvallen, kunnen de leerlingen, na overleg met de ouders, van de 

KB/TL-brugklas met kerst verwezen worden naar de BB/KB-brugklas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Schooljaar 2020- 2021 
 
 
 
 
 
Normering van TL/Havo-brugklas naar Havo 2 op de locatie Han Fortmann 
 

Uitgangspunten: 
• Er wordt met een tl/havoversie van de lesmethode gewerkt 
• De toetsen krijgen een tl-cijfer en een tl/havocijfer. Voor de overgang zijn de tl/havocijfers bepalend. 
• De vakken hebben hetzelfde gewicht. 
• Voor doorstroming naar Havo 2 moet de leerling alle tl/havo-opdrachten hebben gemaakt en het 

programma van aansluiting naar HF volledig hebben gevolgd.  
 
De leerling kan op basis van het tl/havocijfer aan het eind van leerjaar 1 doorstromen  
naar Havo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 
a. Voor de vakken, genoemd onder A*, gemiddeld een 7.2 of hoger heeft op het eindrapport. Dit gemiddelde 

wordt berekend met de eindcijfers. 
b. Geen van de vakken genoemd onder A* mag een lager eindcijfer dan 6,8 hebben. 
c. Uit de 8 vakken genoemd onder A* moet de meerderheid van de docenten een positief advies geven.  
d. Voor de vakken genoemd onder B* is de som van de eindcijfers 17 punten of hoger. 
E         Alle werkstukken zijn tenminste met een voldoende beoordeeld. 
 
 
(A*) de vakken: Ne-Fa-En-Gs-Ak-Wi-Bi-Tn 
(B*) de vakken: Mu-Bv-Lo 
 
 
 Algemene opmerkingen:    

• Voor alle vakken geldt: een 4,50 tot 5.49 telt voor 1 tekortpunt. 
• Voor alle vakken geldt: een 4,49 of lager telt voor 2 tekortpunten.      
• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling bevorderd is.  
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Schooljaar 2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 
Normering van TL/Havo-brugklas naar leerjaar 2 TL/(Havo) 
 
 
Uitgangspunten: 
• Er wordt gewerkt met een tl/havo-versie van de methode. 
• De toetsen krijgen een tl-cijfer en een tl/havocijfer. Voor de overgang zijn de tl-cijfers bepalend. 
• De vakken hebben hetzelfde gewicht. 
• Tot aan het eerste rapport doet de leerling aan alle tl/havo-opdrachten mee (uitzonderingen daargelaten).  

 
De leerling wordt op basis van de tl-cijfers aan het eind van het schooljaar bevorderd naar leerjaar 2 TL/(havo) 
als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 
Voor de vakken genoemd onder A*, is behaald: 
 
• Maximaal 1 tekortpunt. 
• Bij maximaal 3 tekortpunten, niet lager dan een 4.0, is de som van de behaalde eindcijfers 48 punten of hoger. 
• Voor de vakken genoemd onder B* is de som van de eindcijfers 17 punten of hoger.  
• Alle werkstukken zijn tenminste met een voldoende beoordeeld. 
 

 
(A*) de vakken: Ne-Fa-En-Gs-Ak-Wi-Bi-Tn 
(B*) de vakken: Mu-Bv-Lo 
 
Algemene opmerkingen:    

• Voor alle vakken geldt: een 4,50 tot 5.49 telt voor 1 tekortpunt. 
• Voor alle vakken geldt: een 4,49 of lager telt voor 2 tekortpunten.      
• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling bevorderd is.  
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 Schooljaar 2020 - 2021 
 
 
Normering van leerjaar 2 TL/(havo)  
naar leerjaar 3 TL 
 
Uitgangspunten: 
• De toetsen worden beoordeeld op tl-niveau. 
• De normering is gebaseerd op eindcijfers. 
• Geen enkel eindcijfer mag lager zijn dan 4.0 (afgerond) 
 
De leerling wordt aan het eind van het schooljaar op basis van het eindcijfer bevorderd naar 3 TL als hij/zij 
voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 

a. Voor de vakken, genoemd onder A* en B*, is behaald: 
• Maximaal 1 tekortpunt. 
• Bij maximaal 3 tekortpunten, is de som van de behaalde eindcijfers 66 punten of hoger. 
• Voor de kernvakken geldt dat het eindcijfer een 5.0 of hoger moet zijn.  
• Er staan niet meer dan 4 tekortpunten op de totale eindcijferlijst. 
b. Alle werkstukken zijn tenminste met een voldoende beoordeeld. 

 
(A*) de kernvakken: Ne, En, Wi 
(B*) de vakken: Fa-Du-Gs-Ak-Bi-Na-Ec-Tn 
 
 
 
De leerling kan aan het eind van het jaar doorstromen naar klas 3 HAVO op HF, indien  

• het havo-aansluitingsprogramma (*)  heeft gevolgd. 
• de som van de cijfers van bovengenoemde vakken is 83 punten of hoger 
• Geen van de vakken een lager cijfer heeft dan 6,5 (= niet afgeronde cijfer) 
• van 11 genoemd vakken er minimaal 8 positieve docentadviezen gegeven worden.  

 
(*) = Het havo aansluitprogramma start na de kerstvakantie. Als op het 1e rapport blijkt dat uw kind hiervoor in 
aanmerking komt wordt dit door de mentor met u en uw kind besproken.    
 
De leerling kan aan het eind van leerjaar 2 doorstromen klas 3 KB:  

• indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden 
• indien in 5 of minder vakken een onvoldoende wordt behaald 
• Indien voor het vak wiskunde/rekenen een 5 of hoger wordt behaald. 

            (indien het vak wiskunde in 3 KB gekozen wordt) 
 
 
Algemene opmerkingen:    

• Voor alle vakken geldt: een 4,50 tot 5.49 telt voor 1 tekortpunt. 
• Voor alle vakken geldt: een 4,49 of lager telt voor 2 tekortpunten.      
• De teamleider en het docententeam bepalen of een leerling bevorderd is.  
• In bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Schooljaar 2020 – 2021       
 

 
Normering van leerjaar 3 TL/GL naar leerjaar 4 TL/GL.         
 
Uitgangspunt:           

• de normering is op basis van de cijfers van het voortgangsdossier, waarbij voor de vakken CKV en 
Maatschappijleer de beoordeling in het examendossier (=PTA) geldt; 

• De normering is op basis van de eindcijfers 
 
De leerlingen volgen uit onderstaande lijst 13 vakken: 
Verplichte vakken: Ne / En / Gs / Ak / Wi / Ec / Ma / Lo / CKV  9  vakken 
Profielvakken:   Ec2, Tn, Z&w      keuze: 0 of 1 
Talentvakken:  bTe, bHa, kMu, Lo2      keuze: 0 of 1 
Keuzevakken:   Fa, Du, Nask1, Nask2, Bi           keuze: aanvullen tot 13 vakken                                                                                                                    
 
Een leerling wordt bevorderd naar TL4 indien: 

 
1. CKV en alle handelingsopdrachten binnen de verschillende vakken met een voldoende zijn afgesloten.  

2. Voor de totale cijferlijst geldt dat: 
- er niet meer dan 3 cijfers onder de 6,0 op staan. 
- er geen enkel cijfer lager is dan het cijfer 4,0. 

3. De cijfers van de 7 examenvakken + het vak maatschappijleer (ma) voldoen aan de onderstaande norm: 
-    de som van de 7 examenvakken + het vak maatschappijleer is gelijk aan of hoger dan 47. 
Hierbij geldt dat: 
     -   het cijfer voor de verplichte examenvakken Nederlands, economie en Engels niet lager is dan een 4,0; 
     -   het cijfer van de vier gekozen examenvakken voor tl4  niet lager mag zijn dan 5,0 

4. Voor de 4 vakken buiten het pakket geldt: 
- de som van de afgeronde cijfers is 22 punten of hoger 
 

Opmerkingen m.b.t. de overgangsnormering: 

1 het overgangscijfer komt tot stand via het voortschrijdend gemiddelde; 
2 een leerling wordt alleen bevorderd als het volledige voortgangsdossier is afgerond;  
3 in bijzondere gevallen kan de docentenvergadering van bovenstaande afwijken.  
 
Algemeen geldt:  
 in het VMBO zijn 2 examenjaren: Leerjaar 3 is het eerste examenjaar; 
 de cijfers van het PTA van de gekozen examenvakken die in leerjaar 3 behaald worden, tellen mee voor 

het uiteindelijke schoolexameneindcijfer van de examenvakken in leerjaar 4; 
 het profielvak wordt in leerjaar 4 met een schoolexamen afgesloten. Het cijfer wordt vermeld op het 

diploma. Het vak telt niet mee in de uitslagregel;  
 het cijfer van het vak maatschappijleer telt mee voor het examen. De kandidaten hebben bij een 

onvoldoende het recht op een herkansing voor dit vak;  
 voor CKV en de handelingsopdrachten geldt dat de leerlingen bij een onvoldoende het recht hebben op 

een herkansing. De herkansing moet voor 17 juni 2021 als voldoende zijn beoordeeld. 
 Het vak rekenen telt niet mee binnen de overgangsnormering en in lj4 ook niet binnen de slaag/zak-regel. 

Leerlingen die een 5 of lager scoren kunnen in leerjaar 4 een herkansing aanvragen.   
 
Aanvullende informatie kunt u lezen in het examenboekje.  


