
Aangepaste overgangsnormen 3havo (ten gevolge van corona) 
 
De eerste beoordeling in 3havo (na afloop van periode 3) komt te vervallen. De tweede beoordeling (eind schooljaar) 
wordt daarmee de overgangs- of eindbeoordeling. 

•  In de overgangsbeoordeling wordt er gerekend met de eindcijfers van 11 vakken (die per voorstroomprofiel 
verschillen). Hieronder staan de 11 vakken per voorstroomprofiel. 

• We rekenen per vak met het voortschrijdend gemiddelde van het gehele jaar (of vanaf het moment dat het 
keuzevak begon).  

• Voor de vakken die door de keuze voor een voorstroomprofiel eerder afgesloten zijn (natuurkunde én 
scheikunde óf Frans) geldt: 

o De aangeboden stof (uit periode 1 t/m 3) is verplichte basisstof voor 3havo-leerlingen 
o Leerlingen zorgen er voor dat alle verplichte opdrachten en toetsen tot en met periode 3 gemaakt zijn. 

Docenten kunnen leerlingen in periode 4 en 5 extra opdrachten geven als dit niet is gebeurd. 

• Voor beeldende vorming (periode 1 en 3) en muziek (periode 2) gelden de zelfde regels als hierboven. 

• In de tabel hieronder staat de overgangsnormen op basis van de eindcijfers van de 11 vakken: 

Aantal onvoldoendes Toegestane combinaties Minimum puntenaantal Overgangsresultaat 

0  66 Bevorderd 
1 5 65 Bevorderd 
1 4 64 Bevorderd 
2 5-5 of 5-4 66 Bevorderd 
2 5-5 of 5-4 64 of 65 Bespreekgeval 
2 4-4 67 Bespreekgeval 
3 5-5-5 of 5-5-4 of 5-4-4 68 Bespreekgeval 
4 5-5-5-5 of 5-5-5-4 68 Bespreekgeval 

Alle overige   Doublure of 
doorstroom 4Mavo 

NB. Er geldt een subnorm voor leerlingen die kiezen voor de vakken wiskunde en/of natuurkunde in het 
profiel: 

• Tenminste een 7,0 voor wiskunde als wiskunde B in een profiel wordt gekozen 

• Ten minste 13,0 punten voor wiskunde en natuurkunde als wiskunde A en natuurkunde in een profiel 
worden gekozen.  

• Ten minste 14,0 punten voor wiskunde en natuurkunde als wiskunde B en natuurkunde in een profiel 
worden gekozen. 

(Wiskunde B kan overigens alleen in 4havo gekozen worden als het als voorstroom-vak gevolgd is) 
 

Voorstroomprofiel NT NG EM CM 

Basis 
(8 vakken) 

Nederlands 
Engels 
Duits 

Wiskunde 
Geschiedenis 

Aardrijkskunde 
Economie 

LO 

Nederlands 
Engels 
Duits 

Wiskunde 
Geschiedenis 

Aardrijkskunde 
Economie 

LO 

Nederlands 
Engels 
Duits 

Wiskunde 
Geschiedenis 

Aardrijkskunde 
Economie 

LO 

Nederlands 
Engels 
Duits 

Wiskunde 
Geschiedenis 

Aardrijkskunde 
Economie 

LO 

Verplichte 
voorstroomvakken 
(2 of 3 vakken) 

Natuurkunde 
Scheikunde 
Wiskunde B 

Natuurkunde 
Scheikunde 

Frans 
bedrijfseconomie 

Frans 
bedrijfseconomie 

Het gekozen voorstroom-
vak. 
(0 of 1 vak) 

(n.v.t.) Biologie óf 
Kunst muziek óf 
Kunst beeldend 

óf 
Wiskunde B 

Biologie óf 
Kunst muziek óf 
Kunst beeldend 

óf 
Wiskunde B 

Biologie óf 
Kunst muziek óf 
Kunst beeldend 

óf 
Wiskunde B 


