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Overgangsnormen  voor atheneum 4 

 
Naast de algemene regels gelden de onderstaande overgangsnormen voor atheneum 4 
Een leerling is bevorderd naar atheneum 5 als: 

 
- er maximaal 2 onvoldoendepunten behaald zijn in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar er niet lager 

dan een 5 is behaald voor een van de vakken 
en 
- voor Academische Vaardigheden een voldoende is behaald 
en 
- er geen 3 of lager behaald is, dit geldt ook voor de verschillende vakken die meewegen in het combinatiecijfer 
en 

 

- 

{
  
 

  
 

alle eindcijfers 6 of hoger zijn
𝐨𝐟

er 1x5 behaald is en voor de overige vakken een 6 of hoger
𝐨𝐟

er maximaal 3 onvoldoendepunten behaald zijn waarbij:
bij 2 onvoldoendepunten er 1 onvoldoendepunt is gecompenseerd  

bij 3 onvoldoendepunten er 2 onvoldoendepunten zijn gecompenseerd

 

 

 
Opmerkingen: 
1. Compensatie 
- Compensatie kan alleen bij de examenvakken en het combinatiecijfer behaald worden. 
- Compensatie door de afzonderlijke vakken uit het combinatiecijfer is niet mogelijk. 

 
2. Combinatiecijfer 
- ln V4 telt het combinatiecijfer bestaande uit het afgerond gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de vakken 
maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV, statistiek, financiële verslaglegging en godsdienst als compensatiecijfer. 
- Een onvoldoende combinatiecijfer telt mee in de bevordering. Onvoldoendepunten bij 
vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer tellen niet afzonderlijk mee in de bevordering. 
- Met het combinatiecijfer kan meer dan 1 onvoldoendepunt gecompenseerd worden. Bijvoorbeeld: een 8 voor het 
combinatiecijfer levert 2 compensatiepunten op. 
 
3.Het tweede vak in de vrije ruimte 
-  Het extra vak in de vrije ruimte moet aan het eind van vwo 4 met een voldoende worden afgesloten om mee te kunnen 

nemen naar vwo 5. 
 
4.  Doubleren  
- Een leerling heeft het recht om te doubleren, tenzij algemene regel nr. 9 van toepassing is.  
 
 

 
Examenvakken zijn: 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, bedrijfseconomie, wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, biologie, muziek, tekenen. 
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Overgangsnormen  voor gymnasium  4 

 
Naast de algemene regels gelden de onderstaande overgangsnormen voor gymnasium  4 
Een leerling is bevorderd naar gymnasium 5 als: 

 
- er maximaal 2 onvoldoendepunten behaald zijn in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar er 

niet lager dan een 5 is behaald voor een van de vakken 
en 
- voor Academische Vaardigheden een voldoende is behaald 
en 
- er geen 3 of lager behaald is, dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het 

combinatiecijfer 
 
en 

 

- 

{
  
 

  
 

alle eindcijfers 6 of hoger zijn
𝐨𝐟

er 1x5 behaald is en voor de overige vakken een 6 of hoger
𝐨𝐟

er maximaal 3 onvoldoendepunten behaald zijn waarbij:
bij 2 onvoldoendepunten er 1 onvoldoendepunt is gecompenseerd  

bij 3 onvoldoendepunten er 2 onvoldoendepunten zijn gecompenseerd

 

 

 

 
Opmerkingen: 
1. Compensatie 
- Compensatie kan alleen bij de examenvakken en het combinatiecijfer behaald worden. 
- Compensatie door de afzonderlijke vakken uit het combinatiecijfer is niet mogelijk. 

 
2. Combinatiecijfer 
- ln V4 telt het combinatiecijfer bestaande uit het afgerond gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de 
vakken maatschappijleer, LO, CKV statistiek, financiële verslaglegging en godsdienst als compensatiecijfer. 
- Een onvoldoende combinatiecijfer telt mee in de bevordering. Onvoldoendepunten bij 
vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer tellen niet afzonderlijk mee in de bevordering. 
- Met het combinatiecijfer kan meer dan 1 onvoldoendepunt gecompenseerd worden. Bijvoorbeeld: een 8 voor 
het combinatiecijfer levert 2 compensatiepunten op. 
 
3.Het tweede vak in de vrije ruimte 
-  Het extra vak in de vrije ruimte moet aan het eind van vwo 4 met een voldoende worden afgesloten om 

mee te kunnen nemen naar vwo 5. 
 
4.  Doubleren  
- Een leerling heeft het recht om te doubleren, tenzij algemene regel nr. 9 van toepassing is.  
 
Examenvakken zijn: 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks, Spaans, filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, 
bedrijfseconomie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, muziek, tekenen. 
 

 
 
 
 


