
 
 

 
 
Bijlage: uitslagregeling 

 
 
VWO 
1. De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

 
             a) alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of  

b)  er 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of  
c)  er 1 x 4 of 2 x 5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,  

                waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. 
2. Er maximaal 1 maal een 5 is behaald op de vakken: Ne, En en wiskunde.  
3.          Daarnaast moet LO zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'. 
4.       Met een eindcijfer van 3 of lager voor een onderdeel van het combinatiecijfer* is de  

kandidaat afgewezen.   
 

*voor vwo bestaat het combinatiecijfer uit de cijfers voor CKV, maatschappijleer en het PWS  
 
 
 
 
HAVO  
1. De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a)  alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of  
b)  er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of  
c)  er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,  

                waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is.  
2. Er maximaal 1 maal een 5 is behaald op de kernvakken: Ne, En, wiskunde. 
3.          Daarnaast moet LO zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'. 
4.       Met een eindcijfer van 3 of lager voor een onderdeel van het combinatiecijfer* is de  

kandidaat afgewezen.   
 

*het combinatiecijfer HAVO bestaat uit de cijfers voor maatschappijleer, CKV en het   PWS. 
 
 
 
 
MAVO 
1. De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a) er 1x5 is behaald en de overige cijfers 6 of hoger zijn, of; 
b) er 1x4 is behaald en de overige cijfers 6 of hoger zijn, waarvan tenminste één cijfer 

een 7 is of hoger, of; 
c) er 2x5 is behaald en de overige cijfers 6 of hoger zijn, waarvan tenminste één cijfer 

een 7 is of hoger. 
d)  het afgeronde cijfer voor Nederlands minimaal een 5 is. 

2. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 (uit het gemeenschappelijk deel) en 
voor het profielwerkstuk de kwalificatie voldoende of goed is behaald. 

3. Maatschappijleer (uit het gemeenschappelijke deel) telt mee als volwaardig vak in de 
slaag/zakregeling.   

 Leerlingen die dit vak met een 5 of lager afsluiten, hebben recht op een herexamen van het 
schoolexamen.  
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BASIS en KADER  
1. De kandidaat die eindexamen basis of kader heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a)  er 1x5 is behaald en de overige cijfers 6 of hoger zijn, of; 
b)  er 1x4 is behaald en de overige cijfers 6 of hoger zijn, waarvan tenminste één cijfer 

een 7 is of hoger, of; 
c)  er 2x5 is behaald en de overige cijfers 6 of hoger zijn, waarvan tenminste één cijfer 

een 7 is of hoger. 
d)  het afgeronde cijfer voor Nederlands minimaal een 5 is. 

2. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 (uit het gemeenschappelijk deel) de 
kwalificatie voldoende of goed is behaald. 

3. Maatschappijleer (uit het gemeenschappelijke deel) telt mee als volwaardig vak in de 
slaag/zakregeling, ondanks het ontbreken van een centraal examen.  

 Leerlingen die dit vak met een 5 of lager afsluiten, hebben recht op een herexamen van het 
schoolexamen.  

4.          De leerling een lob-dossier heeft samengesteld. 
 
 
 
Leerwerktraject 
Voor beide vakken: Nederlands en beroepsgericht dient tenminste een 6 te worden gehaald.  
Lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 zijn niet verplicht. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


