
 
 
Overgangsregeling van leerjaar 3 naar 
leerjaar 4 schooljaar 2022-2023 
 

 
 
Theoretische Leerweg  
Deze overgangsregeling is ontleend aan de Slaag-/Zak regeling voor examenkandidaten.  
Examenvakken zijn Nederlands, Engels, vier gekozen vakken en het vak maatschappijleer.  
 
De leerling wordt bevorderd indien aan de volgende punten is voldaan:  
1. a. Voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de      

overige examenvakken een 6 of hoger, of 

    b. Voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 4 is behaald en voor de 
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of 

    c. Voor twee van de examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger. 

    d. Voor het vak Nederlands dient minstens het eindcijfer 5 te zijn behaald. 

2. Voor de vakken ckv en lichamelijke opvoeding de kwalificatie “voldoende” of “goed” is  

behaald.  

3. Voor de 2 niet gekozen examenvakken minimaal 10 punten zijn behaald.  

4. Voor alle handelingsopdrachten de kwalificatie  “voldoende” of “goed” is behaald.  
 
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken door de lerarenvergadering.  

 
 
Kaderberoepsgerichte Leerweg en Basisberoepsgerichte Leerweg  
 
Deze overgangsregeling is ontleend aan de Slaag-/Zak regeling voor examenkandidaten.  
 
Examenvakken zijn voor het profiel Economie en Ondernemen: Nederlands, Engels, 
wiskunde, economie, maatschappijleer en het profielvak  E&O.   
 
Examenvakken zijn voor het profiel Bouwen, Wonen en Interieur: Nederlands, Engels, 
wiskunde, natuurkunde, maatschappijleer en het profielvak BWI .  
 
Examenvakken zijn voor het profiel Produceren, Installeren en Energie: Nederlands, Engels, 
wiskunde, natuurkunde, maatschappijleer en het profielvak PIE .  
 
Examenvakken zijn voor het profiel Zorg en Welzijn: Nederlands, Engels, wiskunde of 
maatschappijkunde, biologie, maatschappijleer en het profielvak Z&W.  
 
Examenvakken zijn voor het profiel Dienstverlening en Producten: Nederlands, Engels, 
wiskunde, maatschappijleer, biologie (leerroute SV), economie (leerroute MV)  en het 
profielvak D&P. 
 
De leerling wordt bevorderd indien aan de volgende punten is voldaan:  

1. 
a. Voor ten hoogste één van de examenvakken, inclusief het combinatiecijfer van de drie 
keuzevakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger,  
of 
b. Voor ten hoogste één van de examenvakken, inclusief het combinatiecijfer van de drie 



keuzevakken het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger 
waarvan tenminste één 7 of hoger,  
of  
c. Voor twee van de examenvakken, inclusief het combinatiecijfer van de drie keuzevakken         
het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger waarvan  
tenminste één 7 of hoger. 
 
2. Voor géén van de drie keuzevakken, van het beroepsprofiel, een cijfer lager dan een 4 
(afgerond) is behaald.  
 
3. Voor het vak lichamelijke opvoeding de kwalificatie  “voldoende” of “goed” is behaald.  

4. Voor het vak CKV de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald.  

5. Voor alle handelingsopdrachten de kwalificatie  “voldoende” of “goed” is behaald.  

 
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken door de lerarenvergadering. 

 

Nieuwe regeling 1 mei – 1 juni 
In de Zaanstreek hebben de besturen van de voorgezet onderwijsscholen met elkaar de 
volgende regeling afgesproken: 
 

a. Voor 1 mei wordt een voorlopig besluit genomen over de jaarovergang van alle 
leerlingen in het Zaanse Voortgezet onderwijs. Dit wordt aan de leerlingen en hun 
ouders meegedeeld. 
 

b. Indien voor het vervolgen van een passende opleiding in het volgend leerjaar een 
overstap naar een andere school noodzakelijk is, wordt hierover voor 1 juni met 
de ouders een afspraak over gemaakt. Na 1 juni is aanmelding voor overstap 
naar een andere school niet meer mogelijk. 

 


