
 
 

Overgangsnormen VMBO/HAVO klas 1 en 2  
 

Op het Voortgezet Onderwijs in Surhuisterveen worden leerlingen op basis van het 

advies van de basisschool en de daarbij behorende CITO score ingedeeld in een 

klas. In een schooljaar krijgen leerlingen 3 rapporten.  We mogen van leerlingen 

verwachten dat ze resultaten behalen die bij het niveau van aanmelding passen. VO-

Surhuisterveen ziet de onderbouw als een aaneengesloten  periode van 2 jaren. In 

deze periode bepalen wij het niveau van uw zoon/dochter. Het is daarom mogelijk 

om gedurende deze onderbouwperiode over te stappen naar een ander niveau. In 

principe zullen we geen leerlingen meer dan 2 niveaus laten afstromen. Deze 

beslissing wordt genomen door de rapportvergadering. In principe zullen er geen 

leerlingen doubleren in het eerste jaar. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op te 

maken bij zeer bijzondere omstandigheden (langdurige ziekte etc.).  

Regeling 1e klas i.v.m. overstap basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.   

Leerlingen in de 1e klas zijn tot de herfstvakantie verplicht om cijfers lager dan een 4 

te herkansen en Cijfers lager dan een 5,5 mag de leerling herkansen. De leerling 

heeft bij ieder vak recht op maximaal één herkansing, indien tussen 4 en een 5,5 

wordt gescoord. 

Begrippenlijst overgangsnormen 

Becijfering 

Op het Voortgezet Onderwijs in Surhuisterveen hebben we een doorlopende 

becijfering. Dit betekent dat alle cijfers van het hele schooljaar meetellen voor het 

overgangsrapport.  

Rapport 1  
is de eerste tussenstand waarbij de onafgeronde en afgeronde cijfers zichtbaar zijn 
Rapport 2  
is de tweede tussenstand  waarbij de onafgeronde en afgeronde cijfers zichtbaar zijn 
Rapport 3  
is de derde tussenstand waarbij de onafgeronde en afgeronde cijfers zichtbaar zijn 
Het overgangsrapport is de eindstand (afgeronde gemiddelde van alle behaalde 
cijfers zoals zichtbaar op rapport 3)   
 



 
 
Bij de overgangsnormen kijken we in de Theoretische Leerweg (bij opstroom naar 
HAVO), de Theoretische leerweg + en het HAVO bij de vakken, Nederlands,Engels 
en Wiskunde.ook naar het gemiddelde onafgeronde cijfer (rapport 3) in de 
overgangsnorm. 
 

Leerlingen kunnen cijfers behalen van 1 t/m 10.  

 
Manco’s 

De cijfers 1 t/m 5 zijn onvoldoende cijfers. In deze overgangsnormen willen we hier 

rekening mee houden. Dit doen we d.m.v. manco’s 

Een vijf telt voor één manco 
Een vier of lager telt voor twee manco’s . 
 

Aantal behaalde punten 

In deze overgangsnormen wordt gesproken over het aantal punten dat leerlingen 

moeten behalen. Dit zijn alle cijfers behaalt in een aantal vakken. Deze afgeronde 

cijfers worden  opgeteld. Dit totaal moet voldoen aan een benoemde eis voor een 

bepaalde leerweg. Indien in de overgangsnorm een cijfer achter de komma wordt 

aangegeven telt het onafgeronde cijfer mee voor de overgangsnorm.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1e klas Basisberoepsgerichte leerweg  

 

Voorwaarden voor bevorderen (doorstromen) naar de 2e klas 

basisberoepsgerichte leerweg  

• Er mogen maximaal 2 manco’s over alle vakken behaald worden  en   

• In de vakken ne-en-wi-mm-bi moeten minimaal 30 punten behaald worden   
 
Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling worden 
besproken.      
       
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 

• bevorderen naar de 2e klas Basisberoepsgerichte Leerweg 

• onder voorwaarden bevorderen naar de 2e klas Basisberoepsgerichte 
Leerweg 

• Afstromen richting ander onderwijs 
 
Voorwaarden voor bespreken bevorderen (opstromen) naar de 2e klas 

Kaderberoepsgerichte leerweg 

• Er mogen over alle vakken geen manco’s  behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-mm-bi moeten minimaal 40 punten behaald worden. 
 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 
 

• bevorderen naar de 2e klas Kaderberoepsgerichte Leerweg 

• bevorderen naar de 2e klas Basisberoepsgerichte Leerweg 
 

Tussentijds opstromen 

Indien een leerling bij het eerste rapport een bijzonder goede cijferlijst heeft is het 

mogelijk dat de mentor de leerling bespreekt om een tussentijdse overstap naar het 

niveau Kaderberoepsgerichte Leerweg mogelijk te maken. Het docententeam zal 

hierover een bindende uitspraak doen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1e klas Kaderberoepsgerichte leerweg  

 

Voorwaarden voor bevorderen (doorstromen) naar de 2e klas 

Kaderberoepsgerichte leerweg  

• Er mogen maximaal 2 manco’s over alle vakken behaald worden  en 

• In de vakken ne-en-wi-mm-bi moeten minimaal 30 punten behaald worden.  
 
Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling worden 
besproken. Die bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 
 

1. Onder voorwaarden toch doorstromen in de Kaderberoepsgerichte leerweg. 
2. Afstromen richting Basisberoepsgerichte leerweg 
 

 

Voorwaarden voor bespreking tot bevorderen (opstromen) naar de 2e klas 

Theoretische Leerweg  

• Er mogen maximaal 2 manco’s over alle vakken behaald worden en  

• In de vakken ne-en-wi-bi-mm-du moeten minimaal 45 punten behaald 
worden en 

• Nederlands en wiskunde moeten voldoende zijn 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 

• bevorderen naar de 2e klas Theoretische Leerweg 

• bevorderen naar de 2e klas Kaderberoepsgerichte Leerweg 
 
 
Tussentijds opstromen 

Indien een leerling bij het eerste rapport een bijzonder goede cijferlijst heeft is het 

mogelijk dat de mentor de leerling bespreekt om een tussentijdse overstap naar het 

niveau Theoretische Leerweg mogelijk te maken. Het docententeam zal hierover een 

bindende uitspraak doen 

 

 

 

 



1e klas Theoretische leerweg  

Voorwaarden voor bevorderen (doorstromen) naar de 2e klas Theoretisch 
Leerweg 
 

• Er mogen maximaal 2 manco’s over alle vakken behaald worden en  

• In de vakken ne-en-wi-gs-ak-bi-fa-du moeten minimaal 48 punten behaald 
worden en 

• Er mag maximaal één manco behaald worden  in de vakken Nederlands en 
Wiskunde. 
 

 

Voorwaarden voor bespreking van een bevordering naar de 2e klas Theoretisch  
 

• Er mogen maximaal 4 manco’s over alle vakken behaald worden en  

• In de vakken ne-en-wi-gs-ak-bi-fa-du moeten  minimaal 44 punten behaald 
worden en 

• Er mag maximaal één manco behaald worden  in de vakken Nederlands en 
Wiskunde. 
 

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling nog 
steeds worden besproken. Die bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 

 
1. Onder voorwaarden toch doorstromen in de Theoretische leerweg. 
2. Afstromen richting Kaderberoepsgerichte leerweg. 

 
Voorwaarden voor bespreking bevorderen naar de 2e klas Havo  
 

• Er mogen over alle vakken geen manco’s  behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa moeten minimaal 60 punten behaald 
worden en 

• Voor de vakken ne-en-wi mag niet lager behaald worden dan een 7,0.  
 
Indien de leerling bovenstaande opstroomnorm haalt zal de leerling worden 
besproken en kan het resultaat zijn: 
 

1. bevorderen naar de 2e klas Havo 
2. bevorderen naar de 2e klas  Theoretische Leerweg 

 
 
Tussentijds opstromen 

Indien een leerling bij het eerste rapport een bijzonder goede cijferlijst heeft is het 

mogelijk dat de mentor de leerling bespreekt om een tussentijdse overstap naar het 

niveau HAVO mogelijk te maken. Het docententeam zal hierover een bindende 

uitspraak doen 

 
 
 



1e klas Theoretische leerweg (+)   

Voorwaarden voor bevorderen naar de 2e klas Theoretisch+ 
 

• Er mogen maximaal 2 manco’s over alle vakken behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-gs-ak-bi-fa-du moeten minimaal 48 punten behaald 
worden en 

• Er mag maximaal één manco behaald worden  in de vakken Nederlands en 
Wiskunde. 
 

Voorwaarden voor bespreking van een bevordering naar de 2e klas 
Theoretisch+ 
 

• Er mogen maximaal 4 manco’s over alle vakken behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-gs-ak-bi-fa-du moeten minimaal 44 punten behaald 
worden en 

• Er mag maximaal één manco behaald worden  in de vakken Nederlands en 
Wiskunde. 

 

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling 
afstromen naar de Theoretische leerweg  
 

Voorwaarden voor (bespreken) bevorderen (opstromen) naar de 2e klas Havo  
 

• Er mogen over alle vakken geen manco’s behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa moeten minimaal 60 punten behaald 
worden en 

• Voor de vakken ne-en-wi mag niet lager dan een 7,0 behaald worden. 
 
Indien de leerling bovenstaande opstroomnorm haalt zal de leerling worden 
besproken en kan het resultaat zijn: 
 

1. bevorderen naar de 2e klas Havo 
2. bevorderen naar de 2e klas  Theoretische Leerweg plus 

 
 
In alle overige gevallen wordt de leerling niet bevorderd naar 2 HAVO. 

 

 

 

 

 

 



Vervolg 1e klas Theoretische Leerweg + 

Tussentijds opstromen 

Voorwaarden voor een bespreking van een tussentijdse overstap naar HAVO 

(eerste rapport) 

• Er mogen over alle vakken geen manco’s  behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa moeten minimaal 60 punten behaald 
worden en 

• Voor de vakken ne-en-wi mag niet lager dan een 7,0 behaald worden en 

• De vergadering geeft een positief advies waarbij  rekening wordt gehouden 
met de vaardigheden van de leerling. 

 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 

1. Bevorderen naar HAVO  
2. Niveau Theoretische Leerweg plus blijven 

 

Indien een TL plus leerling bij het eerste rapport een bijzonder goede cijferlijst heeft 

maar de bovenstaande norm net niet haalt kan de mentor de leerling toch inbrengen 

om een tussentijdse overstap naar het niveau HAVO te bespreken. Het 

docententeam zal hierover een bindende uitspraak doen 

 
In alle overige gevallen wordt de leerling niet besproken voor een tussentijdse  

overstap naar HAVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1e Klas Havo   
 

Voorwaarden voor bevorderen naar 2 Havo  
 

• Er mogen over alle vakken maximaal 3 manco’s behaald worden en 

• Voor de vakken ne-en-wi mag maximaal 1 manco behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa mogen maximaal 2 manco’s behaald 
worden en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa moeten minimaal 48 punten behaald 
worden. 

 
Voorwaarden voor bespreking voor bevordering naar 2 Havo. 
 

• Er mogen maximaal 4 manco’s over alle vakken behaald worden en 

• Voor de vakken ne-en-wi mogen maximaal 2 manco’s worden behaald en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa mogen maximaal 3 manco’s behaald 
worden en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa moeten minimaal 45 punten.worden 
behaald. 

 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 

1. Bevorderen naar de 2e klas HAVO  
2. Bevorderen naar de 2e klas Theoretische Leerweg plus 
3. Bevorderen naar de 2e klas Theoretische Leerweg 
 

Indien niet aan bovengenoemde eisen wordt voldaan wordt de leerling niet bevorderd 
naar 2 Havo. De leerling stroomt dan af naar de 2e klas Theoretische Leerweg. 

 
 
Opstromen naar de 2e klas Atheneum 
 

Voorwaarden voor bespreking tot bevorderen naar 2 Atheneum  
 

• Er mogen geen manco’s over alle vakken worden behaald en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa moeten minimaal 60 punten worden 
behaald. en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa mag maximaal één 6 worden behaald 
en alle andere vakken minimaal een 7 en 

• In de vakken ne-en-wi mag niet lager dan een 7,0 worden behaald. 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 

• bevorderen naar de 2e klas Atheneum 

• bevorderen naar 2e klas HAVO 
 
 
 
 
 



2e klas Basisberoepsgerichte Leerweg  

Voorwaarden voor bevordering naar de 3e klas Basisberoepsgerichte leerweg  

• Over alle vakken mogen maximaal 2 manco’s behaald worden  en 

• In de vakken ne-en-wi-mm-bi-nask moeten minimaal 36 punten behaald 
worden en  

• Van de 4 verplichte theorievakken in de basisberoepsgerichte leerweg mag 
maximaal 1 vak een onvoldoende zijn en 

• Op het vak beroepenoriëntatie van de gekozen afdeling dient minimaal een 
voldoende behaald te worden.   

 

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling 
worden besproken. Die bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 
 

1. Onder voorwaarden toch doorstromen in de basisberoepsgerichte leerweg. 
2. Afstromen richting ander onderwijs. 

 
Tussentijds opstromen 
 
Indien een leerling bij het eerste rapport een bijzonder goede cijferlijst heeft is het 

mogelijk dat de mentor de leerling bespreekt om een tussentijdse overstap naar het 

niveau Kaderberoepsgerichte Leerweg mogelijk te maken. Het docententeam zal 

hierover een bindende uitspraak doen 

  

 
 

 

Verplichte vakken in basisberoepsgerichte leerweg: 
 
Sector Techniek:  Ne, En, Wi en Na 
Sector Z en W:  Ne, En, Wi en Bi 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2e klas Kaderberoepsgerichte leerweg  

Voorwaarden voor bevorderen naar de 3e klas Kaderberoepsgerichte leerweg  

• Over alle vakken mogen maximaal 2 manco’s behaald worden  en 

• In de vakken ne-en-wi-mm-bi-nask moeten minimaal 36 punten behaald 
worden en 

• Van de 4 verplichte theorievakken in de kaderberoepsgerichte leerweg 
maximaal 1 vak onvoldoende  en 

• Op het vak beroepenoriëntatie van de gekozen afdeling dient minimaal een 
voldoende behaald te worden.   
 
Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling 
worden besproken. Die bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 

 

1. Onder de norm bevorderen naar de 3e klas Kaderberoepsgerichte leerweg.  
2. Onder de norm bevorderen met een persoonlijk contract naar de 3e klas 

Kaderberoepsgerichte leerweg 
3. Afstromen richting  3e klas Basisberoepsgerichte leerweg 

 
 
Voorwaarden voor bespreken opstromen naar de 3e klas Theoretische leerweg  

• Er mogen over alle vakken geen manco’s  behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi moet minimaal voor 2 vakken een 7.0.behaald worden 

en voor het andere vak moet minimaal een 6.0.behaald worden en. 

• Voor de vakken mm-bi-nask moeten minimaal 21 punten behaald worden  

De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 

1. Bevorderen naar de 3e klas Theoretische Leerweg  
2. Bevorderen naar de 3e klas Kaderberoepsgerichte Leerweg 

 

Tussentijds opstromen 

 

Indien een leerling bij het eerste rapport een bijzonder goede cijferlijst heeft is het 

mogelijk dat de mentor de leerling bespreekt om een tussentijdse overstap naar het 

niveau Theoretische Leerweg mogelijk te maken. Het docententeam zal hierover een 

bindende uitspraak doen 

 

 

 
 
 
 



2e klas Theoretische leerweg  
 
 
 
Voorwaarden voor bevorderen naar de 3e klas Theoretisch 
 

• Over alle vakken mogen maximaal 2 manco’s behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-gs-ak-bi-fa-du-ec-nask moet minimaal 60 punten 
behaald worden en 

• Er mag maximaal één manco in de vakken Nederlands en Wiskunde behaald 
worden en 

• In het vakkenpakket mag geen 4 of lager voorkomen. 
 

 

Bespreken voor bevordering naar de 3e klas Theoretische Leerweg 
 

• Er mogen maximaal 4 manco’s over alle vakken worden behaald waarvan  
er maximaal 2 manco’s in de gekozen en verplichte vakken zijn behaald en 

• In de vakken Nederlands en Wiskunde mogen maximaal 2 manco’s behaald 
worden en 

• In het vakkenpakket mag geen 4 of lager voorkomen. 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 
 

1. Onder de norm bevorderen naar de 3e klas Theoretische leerweg.  
2. Onder de norm bevorderen met een persoonlijk contract naar de 3e klas 

Theoretische leerweg 
3. Afstromen richting  3e klas Kaderberoepsgerichte leerweg 

 
 

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling niet 
worden bevorderd en/of besproken en stroomt de leerling af naar de 3e klas  
kaderberoepsgerichte leerweg.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



2e klas HAVO 

Voorwaarden voor bevorderen naar 3 HAVO 
 

• over de vakken ne-en-fa-du-gs-ak-wi-na-bi moeten minimaal 54 punten 
behaald worden en 

• Er mogen over alle vakken niet meer dan 3 manco’s behaald worden waarvan 
maximaal 1 manco in de groep Nederlands, Engels en Wiskunde.en 

• Er mogen over alle vakken geen cijfers lager dan een 4 behaald worden. 
 
 
Voorwaarden voor een bespreking van een bevordering naar 3HAVO 
 

• Over de vakken ne-en-fa-du-gs-ak-wi-na-bi moeten minimaal 51 punten 
behaald worden en 

• Over alle vakken mogen niet meer dan 3 manco’s behaald worden  waarvan 
maximaal 2 manco’s in de groep Nederlands, Engels en Wiskunde en 

• Over alle vakken mogen geen cijfers lager dan een 4 behaald worden. 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 

1. Onder de norm bevorderen naar 3 HAVO 
2. Doubleren in 2 HAVO 
3. Afstromen naar de 3e klas Theoretische Leerweg. 

 
In alle overige gevallen wordt de leerling niet bevorderd naar 3 HAVO maar stroomt 

de leerling af naar de 3e klas Theoretische leerweg. 

 
Voorwaarden voor bespreking van een bevordering (opstromen) eindrapport 
naar 3 Atheneum.  
 

• De leerling heeft een gemiddelde van 8,0 behaald op de niet-afgeronde 
eindcijfers van de vakken ne-en-fa-du-gs-ak-wi-na-bi en 

• Er mogen geen manco’s behaald worden over alle vakken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2e klas Theoretische leerweg + 

 
 
Voorwaarden voor bevorderen naar de 3e klas Theoretische Leerweg 
 

• Over alle vakken mogen maximaal 2 manco’s behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-gs-ak-bi-fa-du-ec-nask moet minimaal 60 punten 
behaald worden en 

• Er mag maximaal één manco in de vakken Nederlands en Wiskunde behaald 
worden en 

• In het vakkenpakket mag geen 4 of lager voorkomen. 
 

 

Bespreken voor bevordering naar de 3e klas Theoretische Leerweg 
 

• Er mogen maximaal 4 manco’s over alle vakken worden behaald waarvan  
er maximaal 2 manco’s in de gekozen en verplichte vakken zijn behaald en 

• In de vakken Nederlands en Wiskunde mogen maximaal 2 manco’s behaald 
worden en 

• In het vakkenpakket mag geen 4 of lager voorkomen. 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 

1. Onder de norm bevorderen naar de 3e klas Theoretische leerweg.  
2.  Onder de norm bevorderen met een persoonlijk contract naar de 3e klas 
Theoretische leerweg 
3.  Afstromen richting  3e klas Kaderberoepsgerichte leerweg 

 
 

Indien niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zal de leerling worden 
besproken. 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten: 
 

1. Onder de norm bevorderen met een persoonlijk contract naar de 3e klas 
Theoretische leerweg 

2. Afstromen richting  3e klas Kaderberoepsgerichte leerweg 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Opstromen in de 2e klas Theoretisch Leerweg  + 
 

Voorwaarden voor een bespreking tussentijdse overstap naar Havo (bij het 
eerste rapport) 
 
 

• Over alle vakken mogen geen manco’s behaald worden en 

• In de vakken ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa-na-ec moeten minimaal 73 punten 
behaald worden en. 

• Voor de vakken ne-en-wi mag niet lager dan een 7,0 behaald worden.  
 

Bij deze beslissing worden in ieder geval ook de capaciteiten, motivatie en 
organisatie van de betreffende leerling in aanmerking genomen. 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 

1. Bevorderen naar HAVO  
2. In de Theoretische Leerweg plus blijven 

 

Indien een TL plus leerling bij het eerste rapport een bijzonder goede cijferlijst heeft 

maar de bovenstaande norm net niet haalt kan de mentor de leerling toch inbrengen 

om een tussentijdse overstap naar het niveau HAVO te bespreken. Het 

docententeam zal hierover een bindende uitspraak doen 

 
In alle overige gevallen wordt de leerling niet besproken en ook niet  tussentijds 

bevorderd naar 2 HAVO 

 
Voorwaarden voor bespreking bevorderen (opstromen) eindrapport naar 3 
Havo  
 

• Er mag maximaal 1 manco over alle vakken worden behaald  en 

• In de vakken  ne-en-wi-ak-gs-bi-du-fa-na-ec moeten minimaal 72 punten 
behaald worden en 

• Voor de vakken ne-en-wi mag niet lager dan een 7,0 behaald worden 
 
 
De bespreking kan leiden tot de volgende uitkomsten 
 

1. Bevorderen naar 3 HAVO  
2. Bevorderen naar de 3 Theoretische Leerweg. 

 
In alle overige gevallen wordt de leerling niet bevorderd naar 3 HAVO. 

 
 



 
 
 
 
 


