
 

 Overgangsnormen HBM  
 
Overgangsnormen klas 1 vmbo-t -> klas 2 vmbo-t  
 
Een leerling wordt bevorderd als het eindrapport voldoet aan de volgende 
normen:  
 
* het overgangsgemiddelde van alle vakken is tenminste een 6.0 of  
hoger (onafgerond)  
Het gemiddelde van de vakken Kunstplein en LO tellen als één cijfer mee  
* maximaal 2 tekortpunten  
* maximaal één tekortpunt voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde  
* de vakken kunstplein, LO (en indien gekozen Ondernemen of Sportklas) zijn 
allen voldoende (dit betekent een 5.5)  
*alle opdrachten uit LOB-dossier dienen afgerond te zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB1:  
Doubleren behoort alleen tot de mogelijkheden in uitzonderlijke gevallen.  
Bijzondere omstandigheden moeten gedurende het schooljaar reeds bekend 
zijn bij de mentor en teamleider.  
NB2:   
1 tekortpunt = het cijfer van 5.4-4.5  
2 tekortpunten= het cijfer van 4.4-3.5  
3 tekortpunten= het cijfer van 3.4-2.5  
NB3:  
Deze overgangsnormen gelden ongeacht of het onderwijs hybride of fysiek 
plaatsvindt 



Overgangsnormen klas 2 vmbo-t -> klas 3 vmbo-t  
 
Een leerling wordt bevorderd als het eindrapport voldoet aan de volgende 
normen:  
 
* het overgangsgemiddelde van alle vakken is tenminste een 6.0 of  
hoger (onafgerond)  
het gemiddelde van de vakken Kunstplein en LO tellen als één cijfer mee  
* maximaal 2 tekortpunten  
* maximaal één tekortpunt voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde  
* geen tekortpunt in de keuzevakken voor klas 3 of bij de overige vakken 
(m.u.v. kunstplein, LO, Ondernemen en Sportklas) een compensatiepunt  
* de vakken kunstplein, LO (en indien gekozen Ondernemen of Sportklas) zijn 
allen voldoende (dit betekent een 5.5)  
*alle opdrachten uit LOB-dossier dienen afgerond te zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB1:  
Doubleren behoort alleen tot de mogelijkheden in uitzonderlijke gevallen.  
Bijzondere omstandigheden moeten gedurende het schooljaar reeds bekend 
zijn bij de mentor en teamleider.  
NB2:  
1 tekortpunt = het cijfer van 5.4-4.5  
2 tekortpunten= het cijfer van 4.4-3.5  
3 tekortpunten= het cijfer van 3.4-2.5  
NB3:  
1 compensatiepunt= het cijfer 7 bij een 5  
2 compensatiepunt= het cijfer 8 bij een 4  
NB 4: 
Deze overgangsnormen gelden ongeacht of het onderwijs hybride of fysiek 
plaatsvindt 



Overgangsnormen klas 3 vmbo-t -> klas 4 vmbo-t  
Een leerling wordt bevorderd als het eindrapport voldoet aan de volgende 
normen:  
* het overgangsgemiddelde van alle vakken is tenminste een 6.0 of  
hoger (onafgerond)  
* maximaal 3 tekortpunten  
* maximaal 2 tekortpunten in de examenvakken  
* maximaal 1 tekortpunt in de niet-examenvakken  
Indien er meer dan 1 tekortpunt staat bij de niet-examenvakken, dan bevindt  
de leerling zich automatisch in de bespreekzone  
* het examenpakket moet voldoen aan de exameneisen (gemiddelde van alle 
vakken een 5,5). Dat wil zeggen minimaal afgerond een:  
7,6,6,6,6,6,4 of  
7,6,6,6,6,5,5 of  
6,6,6,6,6,6,5  
*Nederlands moet afgerond zijn met minimaal een 5.0 zijn  
* LO en CKV moeten met een voldoende beoordeling zijn afgesloten  
* alle andere praktische opdrachten dienen ook met een voldoende te zijn  
afgesloten  
*alle opdrachten uit LOB-dossier dienen afgerond te zijn 
 
 
NB1:  
Doubleren behoort alleen tot de mogelijkheden in uitzonderlijke gevallen.  
Bijzondere omstandigheden moeten gedurende het schooljaar reeds bekend 
zijn bij de mentor en teamleider.  
NB2:  
1 tekortpunt = het cijfer van 5.4-4.5  
2 tekortpunten= het cijfer van 4.4-3.5  
3 tekortpunten= het cijfer van 3.4-2.5  
 



NB3: keuze extra vak  
- een leerling dient minimaal een 6.8 voor het desbetreffende vak te staan  
-na de kerstvakantie in leerjaar 4 beslist de directie of een leerling op mag gaan 
voor het examen van het extra vak  
- LO2 en Textiel mogen met toestemming van de docent altijd worden gekozen 

NB 4:  

Deze overgangsnormen gelden ongeacht of het onderwijs hybride of fysiek 

plaatsvindt 
 


