
OVERGANGSNORMEN VMBO B/K 
 

Van VMBO B/K 1 naar VMBO B/K 2 

 Bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 is er sprake van een doorlopend programma. Dit 

houdt in dat er in principe geen sprake is van doubleren. 

 Als echter door de docentenvergadering wordt geconstateerd dat, bijvoorbeeld vanwege 

ernstige sociaal emotionele problematiek of door langdurig schoolverzuim wegens ziekte of 

anderszins, het in het belang van de ontwikkeling van een leerling beter is om te doubleren, 

kan van bovenstaande worden afgeweken. 

 

Van VMBO B/K 1 naar MAVO 2 

 Bij een gemiddelde van tenminste 8.0 is schakelen naar MAVO 2 mogelijk. 

 Naast het cijfergemiddelde spelen bij de beslissing van de docentenvergadering over een 

dergelijke bevordering ook eigenschappen zoals inzet, inzicht, tempo, zelfstandig werken, een 

rol. 

 Ouder(s)/verzorger(s) kunnen geen rechten ontlenen aan deze “8-richtlijn”. 

 

Van VMBO B/K 2 naar VMBO-basis 3 

 Bevorderd met maximaal 3 tekorten. 

 Bij meer tekorten wordt een leerling besproken. De docentenvergadering beslist over het 

vervolg van het onderwijstraject van de betrokken leerling. 

 In uitzonderingsgevallen kan worden besloten om te doubleren. 

 

Van VMBO B/K 2 naar VMBO-kader 3 

 Bevorderd met maximaal 3 tekorten. 

 De leerling heeft minimaal 3 van de 4 algemene vakken van de gekozen sector op kader 

gevolgd. 

 Gemiddelde van de 4 algemene vakken van de gekozen sector is op kader minstens 6.0 met 

maximaal 1 tekorten. 

 

Van VMBO Basis 3 naar VMBO Basis 4 

en 

Van VMBO Kader 3 naar VMBO Kader 4 

 

Uitgangspunt voor de bevordering naar leerjaar 4 is de zak-/slaagregeling, zoals die geldt voor het 

eindexamen VMBO BK. 

 

De leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. de leerling heeft het onderdeel CKV van kunstvakken I met het resultaat ‘voldoende’ of ‘goed’ 

afgesloten; 

2. de leerling heeft voor bewegingsonderwijs de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’; 

3. het rekenkundig gemiddelde van alle bij de examenvakken behaalde cijfers ten minste 5,5 is; 

4. er maximaal 1 x het cijfer 5 is behaald en verder voldoendes; 

5. er maximaal 1 x het cijfer 4 is behaald, verder voldoendes waaronder tenminste 1 x 7 of 

hoger; 

6. er maximaal 2 x het cijfer 5 is behaald, verder voldoendes, waaronder tenminste 1 x 7 of 

hoger; 

7. er voor het vak Nederlands als eindcijfer een 5 of hoger is behaald. 

 

NB: 

- Indien aan voorwaarde 1 en/of 2 niet is voldaan, wordt een leerling besproken 

- Indien aan voorwaarden 3 t/m 7 niet is voldaan, wordt de leerling: 

 met 3 of 4 tekorten besproken; 

 met 5 of meer tekorten niet bevorderd. 


