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Overgangsregeling klas 3 naar 4  
voor gemengde en  
theoretische leerweg  
 
versie september 2021 
 
 
Proces overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4:  

• In de loop van het jaar kiest de leerling het eindexamenpakket. Het kiezen van de juiste 
examenvakken is een belangrijke zaak. Daarom wordt er tijdens de mentoruren veel over 
gepraat en wordt er voorlichting over gegeven door de decaan.  

• Aan het eind van de derde klas wordt voor ieder vak een eindcijfer berekend. Dit eindcijfer komt 
tot stand door het gemiddelde van de drie perioden te berekenen, waarbij iedere periode even 
zwaar telt. De eindcijfers per vak vormen samen het eindrapport.  

• Nadat de eindcijfers per vak zijn vastgesteld, en de examenvakken zijn vastgesteld, bekijkt de 
docentenvergadering of de leerling wel of niet kan worden bevorderd.  

 
Bevordering naar leerjaar 4 van de gemengde en/of theoretische leerweg :  
De leerling kan bevorderd worden naar leerjaar 4 van de gemengde en/of theoretische leerweg als:  

• Hij/zij maximaal twee (2)1 getelde onvoldoendes op het eindrapport heeft; 

• Alle PTA onderdelen van klas 3 afgerond zijn, dat zijn de volgende onderdelen: 
o Het vak KCKV met ‘voldoende’ afgerond; 
o Het vak maatschappijleer; 
o Het vak LO1 met ‘voldoende’ of ‘goed’ afgerond;  
o De keuzevakken uit het beroepsgerichte programma;  
o Het onderdeel LOB van het PTA voor klas 3; 
o Het profielwerkstuk met ‘voldoende’ afgerond. 

 
Voor het tellen van de onvoldoendes wordt het volgende schema gebruikt: 
 

Gekozen verplichte vakken  
 

Niet gekozen vakken  

Cijfer Telt als: Cijfer Telt als: 

5  = 1 onvoldoende  5  = ½ onvoldoende  

4,3,2,1  = 2 onvoldoendes  4  = 1 onvoldoende  

 3,2,1  = 1½ onvoldoende  

 

 
  

 
1 Als het PTA- cijfer voor Maatschappijleer wordt afgesloten met een 7 of hoger dan geldt een compensatie. In dat geval is 
voor de overgang een halve getelde onvoldoende meer toegestaan. 
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• Bij het tellen van de onvoldoendes doen alle vakken mee, behalve Lichamelijke Opvoeding (LO1) 
en Kunstvakken incl. ckv (KCKV). Deze twee vakken moeten voor het PTA minstens voldoende 
zijn afgesloten.  

• Het gemiddelde cijfer op de keuzevakken uit het beroepsgerichte programma telt bij de overgang 
van klas 3 naar klas 4 als niet-gekozen vak mee.  

 
De leerling kan niet bevorderd worden naar leerjaar 4 van de gemengde en/of theoretische leerweg 
als:  

• Hij/zij drie (3)2
 getelde onvoldoendes op het eindrapport heeft.  

 
Een leerling wordt een bespreekleerling indien:  

• De leerling 2 ½ 3getelde onvoldoendes op zijn/haar eindrapport heeft; 

• De leerling nog niet alle PTA onderdelen van klas 3 afgerond heeft, maar op grond van het 
eindrapport wel te bevorderen is.  

• Er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld langdurige ziekte.  
 

 
2 Als het PTA- cijfer voor Maatschappijleer wordt afgesloten met een 7 of hoger dan geldt een compensatie. In dat geval is 
voor de overgang een halve getelde onvoldoende meer toegestaan.   
3 Als het PTA- cijfer voor Maatschappijleer wordt afgesloten met een 7 of hoger dan geldt een compensatie. In dat geval is 

voor de overgang een halve getelde onvoldoende meer toegestaan.   


