
Overgangsreglement van  klas 3 naar klas 4  
 
 

 
Bij de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg 
krijgt 
een kandidaat acht eindcijfers: voor Nederlands, Engels, rekenen, twee 
sectorvakken, een beroepsgericht cijfer voor het keuzevak, een 
beroepsgericht cijfer voor het profielvak en maatschappijleer.  
 
Een leerling wordt bevorderd naar klas 4 bij; 
 
∗ Alles voldoende 
∗ 1 x 5, rest voldoende 
∗ 2 x 5, rest voldoende 
∗ 1 x 4, rest voldoende 
∗ 3 x 5, 1 x 7 of hoger, rest voldoende 
∗ 1 x 4, 1 x 5, 1 x 7 of hoger, rest voldoende  

 
∗ Het profielvak wordt aangemerkt als het eindcijfer van één vak. 
∗ Het gemiddelde van de eindcijfers van alle beroepsgerichte keuzevakken 

wordt aangemerkt als het eindcijfer van één vak. 
∗ Niet lager dan het cijfer 4 is gehaald voor een of meerdere van de 

keuzevakken. 
∗ Niet lager dan het cijfer 5 is gehaald voor het vak Nederlands 
∗ Maatschappijleer is één van de examenvakken. Dit vak wordt in klas 3 

afgesloten. 
* l.o. en kunstvakken 1 (CKV) voldoende of goed 
*  Het handelingsdeel van het examen voldoende of goed is afgerond voor 

wat betreft het gedeelte dat in klas 3 wordt aangeboden 
 
 

NB. Indien een leerling niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet 
wordt hij/zij automatisch een bespreekgeval op de 
overgangsvergadering. Hierbij wordt gekeken of: 
♦ Er verzachtende omstandigheden zijn waardoor een leerling niet 

in staat is geweest aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. 
♦ Of de verwachting is dat een leerling beter zal presteren bij 

doubleren 
♦ Of de leerling een opdracht/taak krijgt die hij/zij voor aanvang 

van de revisievergadering positief moet afsluiten om alsnog te 
worden bevorderd. 

♦  
♦ Tijdens de laatste PTA vergadering wordt besloten of er een 

opdracht wordt verstrekt aan een leerling o een overgang naar 
leerjaar mogelijk te maken. 

♦ Per toets en per praktische opdracht wordt de beoordeling 
uitgedrukt in een getal op één decimaal nauwkeurig van 1 tot en 
met 10. Voor vakken die geheel uit een handelingsdeel bestaan, 
zoals Lichamelijke Opvoeding (Lo) en Kunstvakken 1 (CKV), kan 
de beoordeling eveneens worden uitgedrukt in een cijfer op één 



decimaal nauwkeurig van 1 tot en met 10 of met de beoordeling 
O/M/V/G  «onvoldoende» «matig» «voldoende» of «goed». 
Daarna dient deze beoordeling te worden omgezet in: 
onvoldoende (5,4 of lager), voldoende (5,5 tot en met 7,4) of 
goed (7,5 en hoger). Voor de overige handelingsdelen wordt de 
beoordeling uitgedrukt in «onvoldoende» «voldoende» of 
«goed». 
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