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Inleiding 

In dit document staat beschreven hoe Neon College omgaat met de schoolresultaten van leerlingen. Dit 

document is van toepassing voor alle leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2). Voor leerlingen van klas 3 

en 4 is de slaag-zak regeling van toepassing. 

De schoolresultaten zijn altijd leidend. In bijzondere omstandigheden kan door de overgangsvergadering 

afgeweken worden van deze overgangsnormen. De CVB neemt in samenspraak met de mentor de 

definitieve beslissing. Tijden de bespreking wordt aanvullende informatie meegewogen.  

Heroverweging beslissing en revisievergadering 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen verzoeken om de beslissing over de schoolloopbaan van de leerling te 

heroverwegen en te bespreken tijdens de revisievergadering. Tijdens de revisievergadering 

heroverwegen de docenten het besluit. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen voorafgaand aan deze vergadering 

bij de mentor aanvullende bijzondere informatie inbrengen. Dit is een vereiste voor een revisieverzoek. 

Voorafgaand aan de revisievergadering kunnen ouders een verslag van de overgangsvergadering 

opvragen, zodat kan worden nagelezen of alle belangen meegewogen zijn bij de beslissing. 

Gebruikte begrippen 

• Bevorderen, bevordering 

De leerling gaat van een lager leerjaar over naar het eerstvolgende hogere leerjaar van hetzelfde niveau. 

• Doublure, zittenblijven 

De leerling voldoet niet aan de overgangsnormen en zal het leerjaar over moeten doen. 

• Bespreken, bespreking 

Een leerling kan, indien daar aanleiding toe is, worden besproken in de overgangsvergadering. De 

uitspraak van de overgangsvergadering is bindend. Indien een leerling een bespreekgeval is, wordt in de 

definitieve besluitvorming veel waarde gehecht aan de aanvullende informatie. 

• Tekort 

Het cijfer 5 telt als één tekort, het cijfer 4 telt als twee tekorten, het cijfer 3 telt als 3 tekorten, etc. 
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Overgangsnormen leerjaar 1 

Basis beroepsgerichte leerweg 

BBL overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2 
Gemiddelde cijfer is 6 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 2BBL 
Gemiddelde cijfer is 7,0 t/m 7,4 en max. 1 tekort Bespreken bevordering 2BBL of 2KBL 
2 tekort Bevordering 2BBL 
3 of meer tekort  Doublure 1BBL 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief. 

Dakpan basis beroepsgerichte en kader beroepsgerichte leerweg 

BBL– KBL overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2 
Gemiddelde cijfer  is 7,5 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 2KBL 
Gemiddelde cijfer  is 7,0 t/m 7,4 en max. 1 tekort Bespreken bevordering 2KBL of 2BBL 
Gemiddelde cijfer is 6 of hoger en max 2 tekort  Bevordering 2BBL 
2 tekort  Bevordering 2BBL 
3 of meer tekort Bespreken doublure 1BBL of bespreken welke 

vervolgrichting het beste is 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief. 

In deze klas wordt gewerkt met BK methodes, niveaubepaling wordt op de basis van de behaalde 

resultaten bepaald. 

Kader beroepsgerichte leerweg 

KBL overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2 
Gemiddelde cijfer is 6 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 2KBL 
Gemiddelde cijfer  is 7,0 t/m 7,4 en max. 1 tekort Bespreken bevordering 2KBL of 2TL 
2 tekort Bevordering 2KBL 
3 of meer tekort Doublure 1KBL, of doorstroom 2BBL 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief. 

 
  



4 
 

Dakpan kader beroepsgerichte en theoretische leerweg 

KBL– TL overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2 
Gemiddelde cijfer  is 7,5 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 2TL 
Gemiddelde cijfer  is 7,0 t/m 7,4 en max. 1 tekort Bespreken bevordering 2TL of 2KBL  
Gemiddelde cijfer is 6 of hoger  Bevordering 2KBL 
2 tekort  Bevordering 2KBL 
3 of meer tekort Bespreken doorstroom 2B of doublure 1KT 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief 

in deze klas wordt gewerkt met KGT methodes, niveaubepaling wordt op de basis van de behaalde 

resultaten bepaald. 

 

Theoretische leerweg  

Theoretisch overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2 
Gemiddelde cijfer is 6,0 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 2TL 
Gemiddelde cijfer  is 5,5 t/m 5,9  
Voor de overige vakken max. 2 tekorten 

Bevordering 2TL 

3 of meer tekort Doublure 1TL of doorstromen naar 2KBL 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief. 
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Overgangsnormen leerjaar 2 

Basis beroepsgerichte leerweg 

Basis  overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3 
Gemiddelde cijfer is 6.0 of 
hoger. Voor de overige 
vakken max. 2 tekort 

Bevordering 3BBL Kernvakken profiel 
Dienstverlening & Producten 
NE, EN, EC, WI, NASK, BIO 
 Gemiddelde cijfer is  5,5 

t/m 5,9. Voor de overige 
vakken max. 2 tekort 

Bevordering 3BBL 

Gemiddelde cijfer is 5,4 of 
lager 

Bespreken welke 
vervolgrichting het beste is 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen, KV1, Techniek, Consumptief. 

Dakpan basis beroepsgerichte en kader beroepsgerichte leerweg 

BBL– KBL overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3 
Gemiddelde cijfer  is 7,5 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 3KBL 
Gemiddelde cijfer  is 7,0 t/m 7,4 en max. 1 tekort Bespreken bevordering 3KBL  

of 3BBL 
Gemiddelde cijfer is 6 of hoger en max 2 tekort  Bevordering 3BBL 
2 tekort  Bevordering 3BBL 
3 of meer tekort Bespreken doublure 2BBL of bespreken welke 

vervolgrichting het beste is 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief. 

In deze klas wordt gewerkt met BK methodes, niveaubepaling wordt op de basis van de behaalde 

resultaten bepaald. 

 

Kader beroepsgerichte leerweg 

Kader overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3 
Gemiddelde cijfer is 6.0 of 
hoger. Voor de overige 
vakken max. 2 tekort 

Bevordering 3KBL Kernvakken profiel 
Dienstverlening & Producten 
NE, EN, EC, WI, NASK, BIO 
 Gemiddelde cijfer is  5,5 

t/m 5,9. Voor de overige 
vakken max. 2 tekort 

Bevordering 3KBL 

Gemiddelde cijfer is 7,5 of 
hoger en max. 1 tekort  

Bevordering 3TL 

Gemiddelde cijfer van de  
vakken is 5,4 of lager 

Doublure 2KBL of  
bespreken welke 
vervolgrichting het beste is 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen, KV1, Techniek, Consumptief. 

 

  



6 
 

Dakpan kader beroepsgerichte en theoretische leerweg 

KBL– TL overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3 
Gemiddelde cijfer  is 7,5 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 3TL 
Gemiddelde cijfer  is 7,0 t/m 7,4 en max. 1 tekort Bespreken bevordering 3TL of 3KBL  
Gemiddelde cijfer is 6 of hoger  Bevordering 3KBL 
2 tekort  Bevordering 3 KBL 
3 of meer tekort Bespreken doorstroom 3B of doublure 2KT 

Het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief. 

In deze klas wordt gewerkt met KGT methodes, niveaubepaling wordt op de basis van de behaalde 

resultaten bepaald. 

 

Theoretische leerweg  

Theoretisch overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3 
Gemiddelde cijfer is 6,0 of hoger en max. 1 tekort Bevordering 3TL 
Gemiddelde cijfer  is 5,5 t/m 5,9  
Voor de overige vakken max. 2 tekorten 

Bevordering 3TL 

3 of meer tekort Doublure 2TL of doorstromen naar 3KBL 
 
Kernvakken profielen 
Economie  
NE, EN, EC, WI  
Techniek  
NE, EN, NASK, WI 
Zorg & Welzijn 
NE, EN, BI, WI 
 

het gemiddelde van alle afgeronde cijfers, behalve rekenen (REK), KV1, Techniek, Consumptief 
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Overgangsnorm leerjaar 3 

Toelating tot het vierde leerjaar  

Voor de toelating tot het vierde leerjaar is de slaag-zak regeling van toepassing. 

De kandidaat gaat over naar de vierde klas V.M.B.O. indien hij/zij:  

- voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 
zijn/haar overige examenvakken een 6 of hoger, of  

- voor ten hoogste één van zijn/haar examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor 
zijn/haar overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger of  

- voor twee van zijn/haar examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger.   

- voor het vak Nederlands tenminste een 4,5 is behaald  
- voor de vakken Lichamelijke Opvoeding en KV 1 uit het gemeenschappelijke deel moet 

tijdig de kwalificatie voldoende of goed zijn behaald.  
- het vak Maatschappijleer 1 is afgesloten.  
- voor leerlingen van 3 TL geldt dat de niet gekozen examenvakken gemiddeld niet lager 

dan een 5 mogen zijn.  

 
 


