
De overgangs- en doorstromingsnormen 

Algemeen 

De docentenvergadering beslist over het al dan niet overgaan van een leerling. De beslissingen 

worden genomen op grond van vooraf vastgestelde normen ten aanzien van de cijferscore die de 

leerling gedurende het leerjaar heeft behaald.  

De docentenvergadering heeft overigens het recht om, wanneer de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven, van deze normen af te wijken. 

 

Behalve de behaalde cijfers spelen het studietempo en de werkhouding van de leerling een rol 

bij de overgang, en wel als volgt: 

• het studietempo: een leerling mag binnen de vwo niet langer dan drie jaar doen over twee 

opeenvolgende leerjaren. Overschrijding van deze norm betekent: van opleiding veranderen. 

 

De lerarenvergadering neemt op basis van het eindrapport een de volgende 

overgangsbeslissingen: 

• bevorderd 

• afgewezen. 

 

Overgangsnormen vwo 4 naar vwo 5 

Om van vwo 4 naar vwo 5 te kunnen worden bevorderd, wordt de leerling beoordeeld op al zijn 

eindcijfers, behalve die voor LO. 

 

De onderstaande overgangsnormen gelden: 

Regel voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de ‘kernvakken’) 

• Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is het maximaal toegestaan om één 5 op 

het eindrapport te hebben. Bij 2 of meer onvoldoendes, of bij een cijfer lager dan een 5, op 

deze 3 vakken, wordt de leerling afgewezen en zijn de onderstaande overgangsnormen niet 

meer van toepassing. 

 

Overgangsnormen 

Een leerling is bevorderd: 

▪ geen onvoldoendes 

▪ 1 x 5 en de rest 6 of hoger, of: 

▪ 1 x 4 en de rest 6 of hoger en gemiddeld een 6,0 of: 

▪ 2 x 5 en de rest 6 of hoger en gemiddeld een 6,0 of: 

▪ 1 x 5, 1 x 4 en de rest 6 of hoger en gemiddeld een 6,0.  

▪ Daarnaast moet LO naar behoren zijn gedaan 

 

Opmerkingen 

 Als leerlingen in vwo 4 twee vrijedeelvakken hebben, kunnen ze met drie keer een 5 (dan 

doubleert een leerling) soms een vrijedeelvak laten vallen of ruilen met een profielkeuzevak en 

daarna een vak laten vallen (waarna ze alsnog bevorderd kunnen worden). Dit ‘wegruilen’ van 

een onvoldoende vak geldt uiteraard niet voor verplichte vakken. 

 Indien LO bij een bevorderde leerling onvoldoende is afgerond moet vóór aanvang van de 

nieuwe cursus het betreffende vak minimaal voldoende zijn (opdracht vóór of in de vakantie). 

 

Afwijzen 

Bij alle andere combinaties van cijfers.  
De directeur van locatie Fedde Schurer behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af 

te wijken van de overgangsnormen. 

 


