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Je bent 
geslaagd voor  
vmbo-
theoretisch als 
je aan deze 
5 eisen voldoet:



Je gemiddelde cijfer van de centrale examens 
is 5,5 of hoger. Met 5,49 of lager ben je 
gezakt.

eis 1

5,5
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Je eindcijfer voor Nederlands is afgerond een 
5 of hoger.

eis 2

5nl
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Geen enkel eindcijfer mag afgerond 
lager zijn dan een 4.

eis 3

4
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Je hebt voor lichamelijke opvoeding, 
kunstvakken inclusief CKV en 
het profielwerkstuk alle drie ten 
minste ‘voldoende’.

eis 4

v
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Je afgeronde eindcijfers (inclusief Nederlands) 
voldoen aan één van de volgende eisen:

Verder moet je een loopbaandossier hebben 
gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer. Ook heb 
je de rekentoets gemaakt. Het cijfer voor de 
rekentoets telt niet mee voor je diploma of je 
gemiddelde cijfer van de centrale examens.

eis 5

6

65

64 7

655 7

Al je eindcijfers zijn 
6 of hoger, of

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

Je hebt één 4 en voor de 
rest heb je 6-en en één 7, 
of

Je hebt twee 5-en voor de 
rest heb je 6-en en één 7.
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Meer informatie nodig?
Heb je nog meer vragen over wanneer je 
geslaagd bent, hoe je kunt herkansen of wat 
je kunt doen als je gezakt bent? Vraag het je 
docent of mentor of neem contact op met het 
informatiecentrum van het LAKS via 
www.laks.nl of 030 7900910.

Check LAKS voor een uitgebreidere versie van 
deze informatie: www.laks.nl/examens

Mijneindexamen.nl
Op deze mobiele website kan je je eigen 
examenrooster maken. Verder vind je er 
informatie, tips en regels rond het examen. 
Na het centraal examen vind je hier ook 
correctiemodellen.

info

http://www.laks.nl
teL:0031307900910
https://www.laks.nl/examens/
http://www.mijneindexamen.nl
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