
 

Overgangsnormen leerjaar 3     2021-2022 
 

Toelichting 

De algemene overgangsnormen voor bevorderen zijn vrijwel identiek aan de normen van 2020-

2021 met dezelfde omrekentabel. Het verschil tussen bevordering naar havo 4 vanuit mh3 

(vorig jaar één compensatiepunt) en vanuit hv3 (twee compensatiepunten) is er nu niet meer. 

Nu is de eis twee compensatiepunten ongeacht de klas van herkomst. Het belangrijkste 

verdere verschil is dat de bespreekzone simpeler is gedefinieerd als “komt een punt tekort 

voor de bevordering” en afwijzen als “komt minstens twee punten tekort voor de 

bevordering”. Verder staat hier dat de rapportvergadering bij bespreekgevallen niet meer 

adviseert maar beslist. Deze corona-versoepeling van de advisering wordt weer teruggedraaid. 

Het laten vallen van vakken vanaf de meivakantie, in combinatie met een vervroegde start in 

het profiel voor leerjaar 4, blijft gehandhaafd. Nieuw is de toevoeging dat niet-gekozen 

vakken alleen kunnen worden afgesloten met een 5 of hoger, of anders alsnog meetellen in de 

overgangsregeling. 

 

De profielkeuzenormen zijn vrijwel identiek met de profielkeuzenormen van 2019-2020, met 

kleine aanpassingen aan de nieuwe omstandigheden zoals de vervanging van de term “sector” 

door “profiel” in mavo 4 en met cijfereisen in termen van een gemiddelde MYP score in plaats 

van bijv. “een gemiddelde van een 6,5”.  

 

Om voor alle leerlingen de MYP scores (0-32) om te kunnen zetten naar Nederlandse 

rapportcijfers (1-10) wordt de volgende  omrekentabel gebruikt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle cijfers die hieronder genoemd worden, gaat het om de omgerekende (schaal 1-

10) cijfers.  

 

Binnen de overgangsnormen tellen mee: 

▪ De vakken in het gemeenschappelijke deel: Nederlands en Engels 

▪ Alle gekozen vakken in het profiel- en vrije deel 

▪ Alle overige vakken die nog niet zijn afgesloten* 

 

*alle overige (niet gekozen) vakken kunnen vanaf de meivakantie worden afgesloten met 

minimaal een 5. Als er voor zo’n vak aan het eind van het jaar nog steeds een 4 staat, telt deze 

4 wel mee in de overgangsregeling. 

 

VWO 

cijfer  

MYP  

score 

 HAVO 

cijfer 

MYP  

score 

 MAVO 

cijfer 

MYP  

score 

1 0-4  1 0-2  1 0 

2 5-7  2 3-5  2 1-3 

3 8-11  3 6-8  3 4-6 

4 12-15  4 9-12  4 7-10 

5 16-18  5 13-16  5 11-14 

6 19-21  6 17-19  6 15-17 

7 22-24  7 20-23  7 18-22 

8 25-27  8 24-26  8 23-25 

9 28-30  9 27-29  9 26-28 

10 31-32  10 30-32  10 29-32 



 

  



 

Kernvakken regeling mavo: 

▪ Op het vak Nederlands mag geen 4 gehaald worden. 

 

Kernvakken regeling havo/vwo: 

▪ Op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag gezamenlijk niet meer dan één 5 

gehaald worden. 

 

Er zijn drie categorieën te onderscheiden: bevorderen, bespreken, afwijzen. 

 

Bevorderen:  

 

Het dossier van de leerling moet op orde zijn. 

 

Vanuit de dakpan mavo/havo 3: 

 

Bevorderd naar mavo 4 met:  mavo-cijfers 5-5 of 4, met één compensatiepunt 

Bevorderd naar havo 4 met: havo-cijfers 5-5 of 4, met twee compensatiepunten 

 

Vanuit de dakpan havo/vwo 3: 

 

Bevorderd naar havo 4 met:  havo-cijfers 5-5 of 4, met twee compensatiepunten 

Bevorderd naar vwo 4 met: vwo-cijfers 5-5 of 4, met twee compensatiepunten 

 

* De vakken die vanaf de meivakantie zijn afgerond tellen mee als compensatievakken, niet als 

tekortvakken. Dus: een 5 telt niet mee, een 7 geldt als één compensatiepunt. Een 4 telt wel 

mee want daarmee is het vak niet afgerond. 

 

 

Bespreken: 

 

Iedere leerling die één punt tekortkomt om bevorderd te worden en/of van wie het dossier niet 

op orde is, is een bespreekgeval. De docentenvergadering beslist. Dit besluit kan ook zijn dat 

de leerling moet deelnemen aan de Zomerschool. De afsluitende toets bepaalt dan of de 

leerling alsnog wordt bevorderd. 

 

Afwijzen:  

Afgewezen is iedere leerling die minstens twee punten tekortkomt voor de bevordering.  

De teamleider en/of de rapportvergadering behouden zich wel het recht voor om in 

uitzonderlijke gevallen een leerling in de categorie bespreekgevallen te plaatsen, ook al is 

dat niet in overeenstemming met de bovengenoemde grenzen. Aan deze uitzonderingen 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

In het speciale geval van de overgang naar mavo 4 geldt dat we leerlingen niet automatisch 

afwijzen als het daarbij zou hangen op een onvoldoende voor een vak waar de leerling voor 

criterium A wel een voor mavo ruim voldoende score van 4 uit 8 heeft behaald, maar op 

grond van de andere criteria uiteindelijk onvoldoende is komen te staan. In zulke situaties 

komt de leerling altijd in de categorie “bespreken”, met alle mogelijke uitkomsten die 

daarbij horen.  

 



 

Voorbeelden van afwijzen: 

 

▪ 5-5-5 zonder compensatiepunt: deze lijst komt minstens twee punten tekort (één 5 

moet een 6 worden en er mist een compensatiepunt). 

▪ 4-5-5: deze lijst komt minstens twee punten tekort (de 4 zou een 6 moeten worden of 

de twee vijven moeten twee zessen worden). 

 

Naast de overgang zelf gelden er ook voorwaarden aan de profielkeuze in leerjaar 4. 

 

Voorwaarden profielkeuze mavo 4 

Om zelf een profiel te mogen kiezen voor mavo 4 moet de leerling minimaal een gemiddelde 

MYP score van 16 (“mavo 6,5”) hebben in twee gekozen profielvakken. 

• Bij de keuze voor het profiel techniek gaat het om wiskunde en nask-1. 

• Bij de keuze voor het profiel economie gaat het om economie en één van de vakken 

Frans, Duits of wiskunde. 

• Bij de keuze voor het profiel zorg en welzijn gaat het om biologie en één van de 

vakken geschiedenis, wiskunde of aardrijkskunde of Frans of Duits. 

Voorwaarden profielkeuze havo 4 

Om zelf een profiel te mogen kiezen voor havo 4 moet de leerling minimaal een gemiddelde 

MYP score van 18 (“havo 6,5”)  hebben in drie gekozen profielvakken. 

• Bij de keuze van een natuur en techniek profiel gaat het om de vakken 

wiskunde, scheikunde en natuurkunde. 

• Bij de keuze van een natuur en gezondheid profiel gaat het om de vakken 

wiskunde, scheikunde en biologie. 

• Bij de keuze van een economie en maatschappij profiel gaat het om de vakken (1) 

economie, (2) geschiedenis en (3) wiskunde of aardrijkskunde of Frans of Duits. 

• Bij de keuze voor het cultuur en maatschappij profiel gaat het om de vakken (1) 

geschiedenis, (2) economie of aardrijkskunde, en (3) Frans of Duits of muziek of 

beeldende vorming. 

 

Voorwaarden profielkeuze vwo 4 

Om zelf een profiel te mogen kiezen voor vwo 4 moet de leerling minimaal een gemiddelde 

MYP score van 20 (“vwo 6,5”)  hebben in vier gekozen profielvakken. 

• Bij de keuze van een natuur en techniek profiel gaat het om de vakken (1) wiskunde 

(B*), (2) chemistry, (3) physics en (4) biology. 

• Bij de keuze van een natuur en gezondheid profiel gaat het om de vakken (1) 

wiskunde (A*), (2) chemistry, (3) physics en (4) biology. 

• Bij de keuze van een economie en maatschappij profiel gaat het om de vakken (1) 

economie, (2) history, (3) wiskunde (A*) en (4) geography of Frans of Duits. 

• Bij de keuze voor het cultuur en maatschappij profiel gaat het om de vakken (1) 

history, (2) economie of geography, (3) wiskunde (A*) en (4) Frans of Duits of Latijn of 

music of visual arts. 

*Na de meivakantie in leerjaar 3 wordt wiskunde gesplitst in wiskunde A en wiskunde B. 

Leerlingen die door willen met een NT profiel of een gecombineerd NT/NG profiel moeten 

daarbij voor wiskunde B kiezen. De overige leerlingen krijgen dan wiskunde A. 

Er zijn bij bevorderde leerlingen naar mavo 4, havo 4 of vwo 4 drie mogelijkheden m.b.t. de 

gekozen profielvakken: 



 

1. De leerling voldoet aan de voorwaarden voor de profielkeuze en heeft hiermee het 

recht om het profiel van voorkeur te kiezen.  

2. De leerling voldoet niet aan de voorwaarden voor de profielkeuze maar kan toch 

het gewenste profiel kiezen omdat zijn/haar wens en het docentenadvies 

overeenkomen.  

3. Als een leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor de profielkeuze, maar de 

leerling wel bevorderd is op grond van de algemene overgangsnormen, dan blijft de 

leerling nog steeds bevorderd maar dan kan de docentenvergadering de toegang tot 

een bepaald examenprogramma wel beperken tot bepaalde profielen. Zelfs een 

leerling die bevorderd is op grond van de algemene overgangsnorm, maar aan geen 

enkele profieleis zou voldoen, blijft nog steeds bevorderd en moet altijd in ieder 

geval tot tenminste één profiel worden toegelaten. 


