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Overgangsnormen voor de brugklas 
 
 
Gebruikte termen 
Tekort  Het verschil met een 6 
Onvoldoende Een cijfer lager dan een 6 
Voldoende Afgerond rapportcijfer van 6 of hoger 
Z&W  Zorg en Welzijn 
T&V  Techniek en Vakmanschap 
BGV  Beroepsgericht vak (BWI of PIE of Z&W) 
 
 
 

brugklas  
vmbo basis/kader > vmbo basis 2 > vmbo kader 2 
NE EN WI BI / NSK 3 van de 5 voldoende, zijnde niet 

meer dan 3 tekorten 
4 van de 5 voldoende, zijnde niet 
meer dan 2 tekorten 

Gekozen vak Z&W of 
T&V 

Minimaal een V Minimaal een V 

Totaal onvoldoendes Maximaal 3 Maximaal 3 
Totaal gemiddelde Gemiddeld 6 voor alle vakken Gemiddeld 7,5 voor alle vakken 

 
De leerling wordt bevorderd naar vmbo basis 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom “vmbo 
basis 2”.  
De leerling wordt bevorderd naar vmbo kader 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom “vmbo 
kader 2”.  
Alle leerlingen worden besproken. De vergadering van docenten beslist over de toelating of afwijzing. 
 
 
 

brugklas  
vmbo kader/theoretisch > vmbo kader 2 > vmbo theoretisch 2 

NE EN WI BI/NSK 2 van de 4 voldoende, zijnde niet 
meer dan 3 tekorten 

 

NE DU EN GS AK WI BI  - Maximaal 3 onvoldoendes, 
zijnde niet meer dan 4 tekorten. 
- Gemiddeld een 6 

Gekozen vak Z&W of 
T&V 

Minimaal een V Minimaal een V 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 
5 tekorten 

Maximaal 4, zijnde niet meer dan 
5 tekorten 

 
De leerling wordt bevorderd naar vmbo kader 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom “vmbo 
kader 2”.  
De leerling wordt bevorderd naar vmbo theoretisch 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom 
“vmbo theoretisch 2”.  
Alle leerlingen worden besproken. De vergadering van docenten beslist over de toelating of afwijzing. 
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brugklas  
vmbo theoretisch/havo > vmbo theoretisch 2 > havo 2 
NE DU EN GS AK WI BI - Maximaal 3 onvoldoendes, 

zijnde niet meer dan 4 tekorten; 
- Gemiddeld een 6 

 

NE FA DU EN GS AK WI 
BI 

 - Maximaal 2 onvoldoendes, 
zijnde niet meer dan 4 tekorten. 
- Gemiddeld een 7 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 
5 tekorten 

Maximaal 3, zijnde niet meer dan 
5 tekorten 

 
De leerling wordt bevorderd naar vmbo theoretisch 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom 
“vmbo theoretisch 2”.  
De leerling wordt bevorderd naar havo 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom “havo 2”.  
De overige leerlingen worden besproken. De vergadering van docenten beslist over de toelating of 
afwijzing. 
 
 
 

brugklas  
havo/vwo > havo 2 > vwo 2* 
NE FA DU EN GS AK WI 
BI 

- Maximaal 3 onvoldoendes, 
zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld 6 

- Maximaal 2 onvoldoendes, 
zijnde niet meer dan 4 tekorten. 
- Gemiddeld een 7 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 
5 tekorten 

Maximaal 3, zijnde niet meer dan 
5 tekorten 

 
De leerling wordt bevorderd naar havo 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom “havo 2”.  
De leerling wordt bevorderd naar vwo 2 als hij of zij voldoet aan de normen in de kolom “vwo 2”.  
De overige leerlingen worden besproken. De vergadering van docenten beslist over de toelating of 
afwijzing. 
 
* Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. 
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Overgangsnormen voor leerjaar 2 
 
 
Voor alle klassen geldt: De leerling is bevorderd als hij of zij voldoet aan de normen. In de overige 
gevallen beslist de docentenvergadering. 
 
 
Gebruikte termen 
Tekort  Het verschil met een 6 
Onvoldoende Een cijfer lager dan een 6 
Voldoende Afgerond rapportcijfer van 6 of hoger 
 
 

vmbo basis 2 > vmbo basis 3 

NE EN WI 2 vakken moeten voldoende zijn 
Verplicht sectorvak (BI of NASK) Minimaal een 6 
Totaal onvoldoendes Maximaal 3 
Totaal gemiddelde 6 

 
 
 

vmbo kader 2 > vmbo kader 3 

NE EN WI 2 vakken moeten voldoende zijn 
Verplicht sectorvak (BI of NASK) Minimaal een 6 
Totaal onvoldoendes Maximaal 3 
Totaal gemiddelde 6 

 
 
 

vmbo theoretisch 2 > vmbo theoretisch 3 

NE DU EN EC GS AK WI BI 
NSK1 

- Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld een 6 

Profielvak Moet voldoende zijn 
Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
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havo 2 > havo 3 

NE FA DU EN GS AK WI NS - Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld een 6 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
 
 
 

atheneum 2 > atheneum 3 

NE FA DU EN GS AK WI NS - Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld een 6 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
 
 
 

gymnasium 2 > gymnasium 3 

NE LA GR FA DU EN GS AK WI 
NS 

- Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld een 6 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
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Overgangsnormen voor leerjaar 3 
 
Voor alle klassen geldt: De leerling is bevorderd als hij of zij voldoet aan de normen. In de overige 
gevallen beslist de docentenvergadering. 
 
Gebruikte termen 
Tekort  Het verschil met een 6 
Onvoldoende Een cijfer lager dan een 6 
Voldoende Afgerond rapportcijfer van 6 of hoger 
BGV  Beroepsgericht vak (BWI of PIE of Z&W) 
 
 

vmbo basis 3 > vmbo basis 4 

BGV Moet voldoende zijn 
Totaal onvoldoendes Maximaal 3, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
KV1 Moet voldoende zijn 

 
 
 

vmbo kader 3 > vmbo kader 4 

BGV Moet voldoende zijn 
Totaal onvoldoendes Maximaal 3, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
KV1 Moet voldoende zijn 

 
 
 

vmbo theoretisch 3 > vmbo theoretisch 4 

NE DU EN EC MA MASK NSK1 
NSK2 GS AK WI BI 

Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
KV1 Moet voldoende zijn 
Voor het gekozen pakket geldt: 
 

- Nederlands is minimaal een 5 
én voor het totale pakket geldt: 
       - één 5 en voor de rest 6 of hoger; of: 
       - één 4, één 7 of hoger, voor de rest 6 of hoger; of: 
       - twee keer 5, één 7 of hoger, voor de rest 6 of hoger; 
én voor het totale pakket geldt: 
- geen eindcijfer lager dan een 4, ook geen afzonderlijk 
keuzevak lager dan een 4. 

 
 

havo 3 > havo 4 

NE FA/DU EN GS AK EC WI BI NA 
SK 

- Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld een 6 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
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atheneum 3 > atheneum 4 

NE FA/DU EN GS AK EC WI BI NA 
SK 

- Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld een 6 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
 
 
 

gymnasium 3 > gymnasium 4 

NE LA GR FA/DU EN GS AK EC WI 
BI NA SK 

- Maximaal 3 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 4 tekorten 
- Gemiddeld een 6 

Totaal onvoldoendes Maximaal 4, zijnde niet meer dan 5 tekorten 
 
 

Overgangsnormen voor leerjaar 4 en 5: zie de website. 

https://www.dendron.nl/leerlingen

