
Wanneer ben je geslaagd  
Je bent geslaagd als:  
 

 het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger is en je tenminste 
een 5 als eindcijfer hebt behaald voor Nederlands. Daarna gelden de overige 
uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie 
gezakt. 

 daarnaast geldt dat het schoolexamen net zo zwaar meetelt als het centraal examen.  
 
Leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn geslaagd als: 

 alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 

 je één 5 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, of 

 je één 4 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er tenminste één 7 of 
hoger is, of 

 je twee 5-en hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er ten minste één 7 
of hoger is. 

 Het beroepsgerichte examen is opgedeeld in 2 vakken; het profielvak en het combinatiecijfer 
van de keuzevakken. Een 3 (of lager) voor één van de keuzevakken betekent dat je gezakt 
bent, ook al is het combinatiecijfer wel een 4 of hoger. 

 

Elk eindcijfer telt één keer mee 

 kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. 
 
LET OP 
Het cijfer voor maatschappijleer 1 telt mee in de uitslagregeling. 
 
Leerlingen die het leerwerktraject volgen zijn geslaagd als: 

 het eindcijfer voor Nederlands 6 of hoger is 

 het eindcijfers voor het profielvak 6 of hoger is 

 het eindcijfer voor het combinatiecijfer 6 of hoger is 

 het schoolexamencijfer van de keuzevakken mag niet lager zijn dan 4 
 
REKENTOETS: 
Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor de slaag-zakregeling, maar let op:  
Deelname is verplicht, geen rekentoets gemaakt, geen diploma. 
Het cijfer komt bij de kaderberoepsgerichte leerweg op de cijferlijst en voor de 
basisberoepsgerichte leerweg op een aparte bijlage.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-het-eindexamen-voor-het-voortgezet-onderwijs-vo-in.html

