
Samenvatting Herziening overgangsnormen mavo 3 
(vanaf schooljaar 2009 – 2010)  
 
In mavo 3 heeft een leerling 9 vakken waarin in de vierde klas 
examen kan worden afgelegd. Het gaat om de vakken: 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, 
economie, wiskunde, biologie, NASK1, NASK2 en het 
examenvak tekenen (BTE).  
 
Om bevorderd te kunnen worden naar de examenklas mavo 4 
moet een leerling gemiddeld 54 punten of hoger halen. Een 
leerling mag 4 tekortpunten hebben over maximaal 3 vakken (3 
x 5 of 2 x 4 of 1x 5 en 1x 4) als er maar voldoende 
compensatiepunten zijn.  
 
De kunstvakken (handvaardigheid, muziek, tekenen), 
lichamelijke opvoeding en godsdienst/levensbeschouwing 
moeten voldoende zijn afgesloten. Ook alle opdrachten voor de 
examenvakken zoals boekverslagen, leesdossier etc. moeten 
voldoende zijn afgesloten, evenals de GPO'S.  

 
Heeft een leerling een gemiddeld eindcijfer van 7.2, dan mag 
hij /zij een extra examenvak kiezen in mavo 4. De 
eindvergadering moet wel een positief advies geven. Verder 
mag de keuze van een extra examenvak het rooster in mavo 4 
niet blokkeren.  
 
Tenslotte wordt gekeken naar het gekozen examenpakket. Een 
leerling kiest 6 of 7 examenvakken (maatschappijleer is het 7e 
of 8e vak). Voldoet een leerling niet aan onderstaand schema, 
dan moet het vakkenpakket worden gewijzigd of de leerling 
wordt niet bevorderd naar mavo 4.  
 
Het gekozen examenpakket (standaard zes gekozen vakken) is 
akkoord indien alle vakken voldoende zijn afgesloten in de 
derde klas. Daarnaast geldt onderstaande regeling: 

 1 x 5: totaal 35 punten of hoger 
 1 x 4: totaal 36 punten of hoger (35 punten 

bespreekzone) 

 2 x 5: totaal 37 punten of hoger (35 of 36 punten 
bespreekzone) 



 1 x 4 en 1x 5: totaal 37 punten of hoger betekent 
bespreekzone 

 1 x 3: totaal 37 punten of hoger betekent bespreekzone 
 
In alle overige gevallen doubleren. Bij doubleren in mavo 3 
doet een leerling het hele examenprogramma over.  
 


