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Overgangsnormen klas 3 vmbo         2022 
 

De leerling wordt bevorderd naar klas 4 als aan onderstaande vier criteria is voldaan. De eerste drie 
criteria gaan over het totaal aan vakken. Het laatste criterium gaat alleen over de gekozen 
examenvakken. 

 
Voor de gehele lijst aan cijfers geldt: 
• Alle handelingsopdrachten zijn beoordeeld met minimaal een ‘voldoende’. 
• Het vak CKV is minimaal met een voldoende afgesloten. 
• Maximaal 4 verliespunten in de gehele lijst. 

Een 5 is een verliespunt, een 4 is twee verliespunten, een 3 is drie verliespunten. 

 
Voor de gekozen examenvakken geldt: 
• De leerling is volgens de slaag-/zakregeling geslaagd: 

• De eindcijfers voldoen aan de eisen: 
a. Alle cijfers zijn 6 of hoger 
b. of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger 
c. of één eindcijfer is een 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, 

waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is 
d. of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de overige cijfers zijn 6 

of hoger, waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is 
e. geen cijfer 3 of lager 

• Het eindcijfer Nederlands moet minimaal een (afgeronde) 5 zijn 
• Het gemiddelde cijfer van de keuzevakken telt mee als eindcijfer (bb en kb). 

 
Indien aan één van deze vier eisen niet wordt voldaan, wordt de leerling besproken in de 
vergadering. De rapportvergadering beslist: 

 
1. De leerling wordt bevorderd naar klas 4 vmbo. 
2. De leerling wordt indirect bevorderd naar klas 4 vmbo. Het vakkenpakket dient gewijzigd te worden. 
3. De leerling wordt bevorderd naar klas 4 op een lager 

niveau. (dit is alleen mogelijk voor kb leerlingen) 
4. De leerling doubleert in klas 3 vmbo op hetzelfde niveau. 
5. De leerling doubleert in klas 3 op een lager niveau. 

 
 

Indien het rapport daar aanleiding toe geeft, kan de rapportvergadering een advies geven 

tot herplaatsen naar een naastliggend lager niveau. Dit advies dient gebaseerd te zijn op 

een onderbouwde determinatie zoals bijvoorbeeld d.m.v. RTTI, CITO, rapportcijfers en 

testen/onderzoeken. 

 


