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Je bent geslaagd voor vwo als je aan deze 5 eisen voldoet:

5,5eis 1 Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is 
5,5 of hoger. Met een 5,49 of lager zak je.

4eis 3 Geen enkel eindcijfer is afgerond 
lager dan een 4.

5eis 2 Je hebt maximaal één 5 voor de kernvakken 
(Nederlands, Engels, wiskunde).

veis 4 Je hebt voor lichamelijke opvoeding 
ten minste ‘voldoende’.
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eis 5 Je eindcijfers (inclusief kernvakken) voldoen aan één 
van de volgende eisen:

• 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 al je andere cijfers zijn 6 of 
hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is 
onafgerond ten minste een 6, of

• Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 
of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers 
is onafgerond ten minste een 6, of

• Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers 
zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je 
eindcijfers is onafgerond ten minste een 6.



Hoe wordt mijn eindcijfer berekend?
Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het 
schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer 
(CE), afgerond op een geheel cijfer. Een 5,49 wordt een 
5, een 5,5 wordt een 6. Als er voor een vak geen centraal 
examen is, dan is het schoolexamencijfer ook het 
eindcijfer.

Wat is het combinatiecijfer?
Het combinatiecijfer is het gemiddelde van 
maatschappijleer, het profielwerkstuk en eventueel een 
ander vak dat de school aanbiedt. In atheneum zit ook 
CKV in het combinatiecijfer. Welke vakken meetellen voor 
het combinatiecijfer, staat in het examenreglement van 
de school. Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. 
Ook de afzonderlijke onderdelen moeten met een 4 of 
hoger worden afgesloten.

Examen in extra vak
Je kunt extra vakken doen en daar ook examen in doen. 
Dit komt dan op je cijferlijst te staan. Als je door het 
meetellen van een extra vak zou zakken, telt dat vak niet 
mee. Als je dat vak dan ook niet op je cijferlijst wilt, dan 
moet je dit aangeven bij je school.

Kiezen atheneum of gymnasium
Als je op het gymnasium zit en je vreest te gaan zakken op 
de klassieke taal, dan is soms mogelijk alsnog te switchen 
naar het atheneum. Dit kan alleen als de school deze 
mogelijkheid biedt, als je examen doet in een moderne 
vreemde taal en een extra vak volgt. Deze keuze moet 
worden gemaakt voordat de centraal examenperiode 
begint. Kies je voor gymnasium en slaag je niet voor 
gymnasium, dan kan je na de uitslag niet alsnog een 
atheneumdiploma krijgen.

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 na bij je school of neem contact op met 
het LAKS via www.laks.nl of 030 7900910.

Mijneindexamen.nl
Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te 
bereiden op je centrale examens. Op deze mobiele web 
app kan je je eigen examenrooster maken. Verder vind je 
er oefenexamens, tips, algemene info en regels.


