Overgangsnormen Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Brandenberg 2019 – 2020
Uitgangspunten
Alle vakken, met uitzondering van het vak rekenen, tellen even zwaar, óók alle 1-uurs vakken.
Bij het overgangsrapport van leerjaar 1 en 2 wordt het cijfer volgens een voortschrijdend
gemiddelde berekend en wordt het daaruit verkregen eindcijfer uitgedrukt in een heel getal.
De afronding gebeurt zodanig dat minder dan 0.50 wordt afgerond naar beneden.
Dus 5.49 = 5 of 5.50 = 6.
Bij het overgangsrapport van leerjaar 3 wordt het cijfer volgens een voortschrijdend
gemiddelde berekend, het voorlopige SE cijfer wordt afgerond op 1 decimaal.
Er wordt bij de overgang bij leerjaar 1 en 2 uitsluitend met hele verliespunten gewerkt:
5 = 1 verliespunt
4 = 2 verliespunten
3 en lager = 3 verliespunten
Leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen in principe geen cijfer dat lager is dan 4, een 3 behoort
tot de hoge uitzonderingen en kan uitsluitend gegeven worden in het geval van vakverwaarlozing. In dit geval heeft de vakdocent dit besproken met de mentor en met ouders en
is / wordt een handelingsplan gemaakt.
Indien een leerling een onvolledige cijferlijst heeft, beslist de vergadering over overgaan of
doubleren, nadat de betreffende docent(en) is / zijn gehoord.
Bij opstroom of afstroom (van TL naar KBL of van KBL naar BBL of omgekeerd) wordt de
“procedure voor op- of afstroom” gevolgd.
De docentenvergadering neemt uiteindelijk de beslissing of de leerling al dan niet overgaat,
kijkend naar het belang van de leerling. Als een leerling besproken wordt, beslist de
meerderheid van de vergadering middels een stemming (geen onthouding van stemmen
mogelijk)
Indien de docentenvergadering een beslissing neemt die afwijkt van de vastgestelde
overgangsnormen, dient er een 2/3 meerderheid te zijn.
Overgangsnormen leerjaar 1  leerjaar 2
Voor TL, KBL en BBL:
Voor alle vakken (m.u.v. rekenen) samen geldt:
Ne, En, wi moet samen 17 punten zijn
maximaal 3 verliespunten.
voor rekenen geldt: bij onvoldoende ontwikkeling (ter beoordeling van de docent rekenen)
krijgt de leerling een extra taak voor rekenen
in alle overige gevallen wordt de leerling besproken en de uitspraak is bindend (gebaseerd op
een meerderheid van stemmen)
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Overgangsnormen leerjaar 2  leerjaar 3
Voor TL, KBL en BBL:
Voor alle vakken (m.u.v. rekenen) samen geldt:
Ne, En, wi moet samen 17 punten zijn
maximaal 3 verliespunten.
voor rekenen geldt: bij onvoldoende ontwikkeling (ter beoordeling van de docent rekenen)
krijgt de leerling een extra taak voor rekenen
in geval van verliespunten bij de profiel- en keuzevakken is de leerling altijd bespreekgeval
in alle overige gevallen wordt de leerling besproken en de uitspraak is bindend (gebaseerd op
een meerderheid van stemmen)
Voor leerlingen die het LWT (Leerwerktraject) gaan volgen, moet in ieder geval Nederlands voldoende
zijn (> 6).
Overgangsnormen leerjaar 3  leerjaar 4
Voor de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 geldt dat aan alle van onderstaande eisen voor de
betreffende leerweg voldaan moet zijn wil de leerling overgaan naar leerjaar 4.
Voor TL:
1. Er mag geen cijfer lager zijn dan 4.
2. Maximaal 3 verliespunten voor alle vakken.
3. In geval de leerling onvoldoende heeft voor het beroepsgerichte vak, is de leerling bespreekgeval
en de uitspraak is bindend (gebaseerd op een meerderheid van stemmen)
4. Slaag / zakregeling voor te kiezen pakket *.
5. CKV minstens voldoende (bij herkansing uiterlijk eerste week nieuwe schooljaar).
6. Het vak maatschappijleer wordt in leerjaar 3 afgesloten. Dit cijfer wordt meegenomen in de
slaag/zakregeling.
7. Bij meer verliespunten wordt de leerling besproken en de uitspraak is bindend (gebaseerd op een
meerderheid van stemmen)
Voor KBL en BBL:
1. Er mag geen cijfer lager zijn dan 4.
2. Maximaal 4 verliespunten voor alle vakken.
3. Slaag / zakregeling voor te kiezen pakket *.
4. CKV minstens voldoende (bij herkansing uiterlijk eerste week nieuwe schooljaar).
5. Het vak maatschappijleer wordt in leerjaar 3 afgesloten. Dit cijfer wordt meegenomen in de
slaag/zakregeling.
6. Het praktijkdeel van de beroepsgerichte stage moet minimaal met voldoende beoordeeld zijn.
NB: Voor leerlingen van BBL die het LWT (gaan) volgen, moet in ieder geval Nederlands en het
praktijkdeel van het beroepsgerichte vak voldoende zijn (> 6).
Het vak LO:
Voor het vak LO geldt, dat het cijfer volgens het PTA wordt samengesteld uit leerjaar 3 en 4. Aan het
einde van leerjaar 4 moet LO minimaal met een voldoende worden afgesloten, anders krijgt de leerling
géén diploma.
Schoolexamen en PTA:
Het schoolexamen, als onderdeel van het totale eindexamen, is verdeeld over leerjaar 3 en 4. Alle
behaalde punten van deze twee leerjaren tellen mee. Een en ander is concreet uitgewerkt in het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle leerlingen / ouders van leerjaar 3 en leerjaar 4
kunnen het PTA via de website van Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Brandenberg bekijken.
* Slaag / zakregeling:
• Alles voldoende (6) of hoger voor de te kiezen examenvakken
• Eén 5 en de andere cijfers 6 of hoger voor de te kiezen examenvakken
• Maximaal één 4 óf twee keer 5 en de andere cijfers 6 of hoger met minimaal één 7
(compensatiepunt) voor de te kiezen examenvakken
• TL en KBL: de rekentoets is gemaakt
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•

TL en KBL en BBL: cijfer voor Nederlands moet minimaal 5 zijn (> 5.0)

-3-

