Overgangsnormen Bovenbouw
In de bovenbouw zijn de vakken onderverdeeld in twee clusters. In de tabellen kunt u de verdeling zien. Ook
is hierin aangegeven wat de eisen zijn voor de bevordering.

Algemeen:
• Overgangsnormen geven aan wanneer een leerling bevorderd is, besproken wordt of niet bevorderd is.
• De overgangsnorm is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde.
• Het voortschrijdend gemiddelde (per rapportperiode) wordt, evenals bij het eindexamen, berekend op
één decimaal waarbij wordt afgekapt en niet wordt afgerond (v.b. 6,49 = 6,4).
• Bij de bespreking van een leerling worden alle relevante omstandigheden meegewogen en is er niet alleen
een cijfermatige afweging.
• De (voor)vergadering kan een leerling, die niet aan de overgangsnorm voldoet, in uitzonderlijke gevallen
toch opvoeren om te bespreken.
• De vergadering kan een leerling, die niet aan de overgangsnorm voldoet, verwijzen naar onderwijs van een
lager niveau.
• In het derde leerjaar kun je niet opstromen naar een hoger niveau.
• Twee keer, binnen drie schooljaren, doubleren is op het Rotterdam Designcollege niet mogelijk.
• Leidt de afronding van een cijfer tot een 5 dan is er sprake van één tekort.
• Leidt de afronding van een cijfer tot een 4 of lager dan is er sprake van twee tekorten.

Bevorderd klas 3:
• Bevordering van BBL en KBL geschiedt op basis van 6
cijfers exclusief kckv.
• Bevordering van GL geschiedt op basis van 7 cijfers
exclusief kckv.
• Bij Nederlands minimaal 5,0.
• Maximaal 1 tekort in cluster 1.
• In cluster 2 wordt elk vak met minimaal een
voldoende (v) afgesloten.
• Landelijke rekentoets gemaakt.
• Examendossier leerjaar 3 afgerond.
Cluster 1
Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Economie,
Maatschappijleer, Maatschappijkunde, Economie en Ondernemen
of Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten

Bespreken klas 3:
2 of 3 tekorten.

Niet bevorderd klas 3:

4 tekorten of meer.
Incompleet examendossier leerjaar 3.

Cluster 2
KCKV, LO, stage

Het eindexamenjaar
Je bent geslaagd voor 4 GL als je voldoet aan alle volgende eisen:
• Het gemiddelde van al je Centraal Examencijfers is 5,50 of hoger (met een gemiddelde van 5,49 of lager ben
je gezakt.
• Je eindcijfer bij Nederlands is 5 of hoger én
• Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of
- je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is
• Kunstvakken 1, Lichamelijke Opvoeding en profielwerkstuk zijn beoordeeld met 'voldoende' of 'goed' .
• Je hebt een loopbaandossier gemaakt volgens het PTA van de school.
• Je hebt de landelijke rekentoets gemaakt.

Let op!
• Een 3 of lager als eindcijfer voor een vak mag niet!
• Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde van al je
centraal examencijfers.

Profielvak - CSPE en keuzevakken:
• De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het
zogenaamde combinatiecijfer.
• Een 3 of lager voor één van de beroepsgerichte keuzevakken betekent dat je gezakt bent, ook al is het
combinatiecijfer wel een 4 of hoger.
• Voor de bepaling van het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma (profielvak + twee
beroepsgerichte keuzevakken) in de gemengde leerweg telt het eindcijfer van het profielvak net zo vaak
mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken.

Je bent geslaagd voor 4 Basis of 4 Kader als je voldoet aan alle volgende eisen:
• Het gemiddelde van al je Centraal Examencijfers is 5,50 of hoger (met een gemiddelde van 5,49
of lager ben je gezakt.
• Je eindcijfer bij Nederlands is 5 of hoger én
• Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of
hoger is, of
- je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7
of hoger is
• Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding zijn 'voldoende' of 'goed'voldoende (v) afgesloten.
• Je hebt een loopbaandossier gemaakt volgens het PTA van de school.
• Je hebt de landelijke rekentoets gemaakt.

Let op!
• Een 3 of lager als eindcijfer voor een vak mag niet!
• Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde
van al je centraal examencijfers.

Profielvak - CSPE en keuzevakken:
• De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het
zogenaamde combinatiecijfer.
• Een 3 of lager voor één van de beroepsgerichte keuzevakken betekent dat je gezakt bent, ook al is het
combinatiecijfer wel een 4 of hoger.
• Het eindcijfer voor het profiel vak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken tellen
elk één keer mee bij het beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is.

Je bent geslaagd voor 4 Leerwerktraject (4LWT) als je voldoet aan alle volgende eisen:
• Je eindcijfer voor Nederlands is 6 of hoger én
• Je eindcijfer voor zowel het beroepsgerichte profielvak als de beroepsgerichte keuzevakken 6
of hoger is.
• Je hebt de landelijke rekentoets gemaakt.

