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Je doet dit jaar examen in bijzondere 
omstandigheden en daarom zijn er dit 
jaar een aantal maatregelen genomen 
om je te helpen. 

Let op: je moet wel alle verplichte vakken 
volledig hebben afgerond, dus het gehele 
PTA en als een vak een centraal examen 
heeft moet je dit examen gemaakt 
hebben.

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



Het gemiddelde cijfer van je centrale examens 
is 5,5 of hoger. Met een 5,49 of lager zak je.
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Je hebt maximaal één 5 voor de kernvakken 
(Nederlands, Engels, wiskunde). Voor de 
andere kernvakken heb je een 6 of hoger.
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Geen enkel eindcijfer is afgerond 
lager dan een 4. Dit geldt ook voor de 
individuele vakken van het combinatiecijfer.
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Je hebt voor lichamelijke opvoeding 
ten minste ‘voldoende’.
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Je eindcijfers (inclusief kernvakken) voldoen 
aan één van de volgende eisen:
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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.



Voldoe je niet aan deze 5 eisen dan ben je niet 
geslaagd. Maar dit jaar is het mogelijk om één 
vak niet mee te laten tellen bij het bepalen 
van je uitslag. Voldoe je door één vak weg te 
laten en opnieuw de eisen te doorlopen wel 
aan alle eisen, dan ben je toch geslaagd. Je 
hoeft niet eerst een herkansing te maken.

Het vak dat je weglaat mag geen kernvak 
(Nederlands, Engels of wiskunde) zijn. 

Het vak dat je weglaat komt wel op de 
cijferlijst bij je diploma te staan. Het 
heeft geen invloed op het diploma en het 
profiel dat je haalt. Dat betekent ook dat 
als je Latijn of Grieks weglaat, je toch een 
gymnasiumdiploma krijgt.

Eén vak weglaten in 2022



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.

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

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.

info

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