Voorgelegd aan de MR d.d. 8-4-2022.
Goedgekeurd door de MR d.d. 13-04-2022.

Addendum bij het examenreglement schooljaar 2021-2022.
Specifiek van toepassing voor schooljaar 2021-2022 voor de kandidaten van de volgende
cohorten: vmbo – 2020-2022; havo – 2020-2022; vwo 2019-2022

Inleiding
Helaas heeft Covid19 ook dit jaar weer flink invloed op het afsluiten van de schoolexamens en
het centraal examen. Het Ministerie van Onderwijs heeft voor de examenkandidaten van lichting
2021-2022 besloten dat:






de schoolexamens conform de afspraken in het huidige examenreglement kunnen
worden afgenomen;
deelname aan het centraal examen kan pas plaatsvinden na volledige afronding
van het schoolexamen;
de scholen wél de mogelijkheid hebben om – daar waar nodig – het PTA bij te stellen. Eis
is daarbij nadrukkelijk dat ook in het aangepaste PTA alle verplichte eindtermen of
deeltaken gedekt moeten zijn;
het centraal examen in 2021-2022 wél doorgaat;
er wat betreft de organisatie van het centraal examen, de herkansingsmogelijkheden en
de slaag/zakregeling aanpassingen zijn ten opzichte een ‘normale’ examenperiode.

In dit document treft u wijzigingen aan ten opzichte van het huidige examenreglement.
We verwijzen in dit addendum graag naar het servicedocument m.b.t. de afname van de
examens: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/servicedocumentexamens-2021-2022
Daarnaast is de website www.mijneindexamen.nl een
handige tool voor alle examenkandidaten. Op deze
website is alle uitleg in leerling vriendelijke taal
uitgewerkt.Ook kan de examenkandidaat zijn persoonlijke
examenrooster in kaart brengen.
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Artikel 37: Tijdvakken en afname centraal examen.
Alle centrale examens kunnen afgenomen worden in het eerste of in het tweede tijdvak.
 De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar uiteraard in goed
overleg met de (vak)docent of mentor. Als een leerling voor een of meerdere vakken in het
tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft de leerling dit uiterlijk 22 april 2022 bij de
school aan. De school stelt de leerling in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te
gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling
zich later dan 22 april meldt bij de school, of zich niet bij de school meldt, besluit de school in
welk tijdvak de leerling de centrale examens aflegt.
 Als de leerling geen keuze heeft doorgegeven of zich later dan 22 april meldt, dan laat de
school uiterlijk 29 april aan de leerling weten welke vakken de leerling in het eerste en/of het
tweede tijdvak aflegt.
 Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen.
 Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel
van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is het net
als in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen.
 Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede
tijdvak als dat nodig is. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden als
gevolg van bijvoorbeeld lesuitval, ziekte of quarantaine en daardoor meer voorbereidingstijd
voor een of meerdere specifieke vakken nodig heeft. In die situatie kan de eerste afname
van het centraal examen van deze vakken voor deze leerling of leerlingen worden
doorgeschoven naar het tweede tijdvak. Zo kan een deel van de centrale examens worden
afgelegd in het eerste tijdvak en het andere deel in het tweede tijdvak.
 Ook als de eerste kans van het centraal examen van een vak wordt doorgeschoven naar
het tweede tijdvak dient het resultaat van het schoolexamen van het betreffende vak 10
kalenderdagen voor de aanvang van het eerste tijdvak te worden aangeleverd.
 Als een leerling als gevolg van ziekte, quarantaine of een volgens het bevoegd gezag
andere geldige reden het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van
het eerste tijdvak kan het bevoegd gezag, net als in een regulier jaar, besluiten dat er meer
tijd aan de leerling wordt geboden om het schoolexamen af te ronden (dus na de start van
het eerste tijdvak). Daarbij blijft de regel overeind dat het schoolexamen van een vak
volledig moet zijn afgesloten voor de eerste kans van het centraal examen van het
betreffende vak waar de leerling voor opgaat (eerste of tweede tijdvak).
 Dit jaar vindt het derde tijdvak voor leerlingen in het regulier onderwijs plaats op de eigen
school, kort na het tweede tijdvak (behoudens aangewezen vakken).
 Alle examenkandidaten en ouders/verzorgers zijn inmiddels geïnformeerd over de
gewijzigde gang van zaken van het centraal examen 2021-2022. 1
 Kandidaten die gebruik wensen te maken van deelname aan tijdvak 2 dienen dit uiterlijk
voor 22 april 2022 te melden via het inleveren van een ondertekend keuzeformulier dat
tegelijkertijd is verzonden met de berichtgeving in bovenstaand punt.
 Kandidaten die later melden dan 22 april 2022 dienen hun verzoek schriftelijk te
motiveren.De brief dient te worden aangeboden aan de directeur (vmbo) of aan de rector
(havo/vwo). Deze beslist al dan niet of het verzoek gehonoreerd wordt.
 De examenroosters worden middels een brief of mail gedeeld met de kandidaten en in de
persoonlijke agenda van de leerling in Magister geplaatst. De roosters worden ook op de
website van de school gepubliceerd.
 Voor kandidaten die ook gebruik zullen maken van tijdvak 2 wordt een persoonlijk
roostergemaakt.
 Deelname aan de geplande centrale examens of toetsen is verplicht en bindend. Dit geldt
zowel voor de gemaakte keuzes tussen tijdvak 1 en tijdvak 2 alsmede voor de na 29 april
2022 vastgelegde planning van het centraal examen en de eventuele gekozen
herkansingsmomenten.
 In het Eindexamenbesluit wordt gesproken over verhindering met geldige reden en
verhindering zonder geldige reden. De directeur/rector stelt vast of er sprake is van
verhindering met geldige reden of verhindering zonder geldige reden.
1 examenkandidaten en ouders/verzorgers zijn op de hoogte gebracht middels een mail die via Magister is verstuurd.
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Handelwijze bij verhindering.
De directeur/rector ziet erop toe dat er tussen de school en de kandidaat en/of de
ouders/verzorgers (bij voorkeur voorafgaand aan de feitelijke verhindering) adequaat is
gecommuniceerd over de verhindering.
De directeur/rector maakt op het proces-verbaal melding van de verhindering.
• De directeur/rector hoort de kandidaat en/of de ouders/verzorgers.
• De directeur/rector stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden
is voor verhindering.
Verhindering met geldige reden.
De directeur/rector informeert de kandidaat en/of de ouders/verzorgers over de
consequentie (het alsnog afleggen van een examenonderdeel in het volgende tijdvak)
van de verhindering.
Verhindering zonder geldige reden.
• De directeur/rector besluit welke maatregel(en) genoemd in artikel 5 lid 2 van het
Eindexamenbesluit genomen wordt (worden). De maatregel(en) moet(en) in
verhouding zijn tot de onregelmatigheid.
• De directeur/rector informeert de kandidaat en/of de ouders/verzorgers schriftelijk
over de genomen maatregelen en de consequenties hiervan voor de verdere
afronding van het examen.

Let op: de uitslag, tijdvak 1, voor de leerlingen van de basis -en de kaderberoepsgerichte leerweg
is 15 juni 2022.
De herkansing (2e e/o 3de tijdvak) voor de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte
leerweg zijn door de scholen zelf in te plannen. (binnen de wettelijke periode)
Dit wordt in samenspraak met de leerling en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) afgestemd.
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Artikel 41A: Beoordeling CSPE


Het beroepsgerichte profielvak wordt in schooljaar 2021-2022 afgesloten met een volledig
schoolexamen in plaats van een centraal examen (cspe). Alle deeltaken van het
examenprogramma moeten in elk geval onderdeel zijn van het PTA en dus ook het
schoolexamen. Het cspe zal dit schooljaar worden afgenomen binnen het schoolexamen
(SE).



Het af te nemen cspe, binnen het schoolexamen (SE), telt voor 50% mee in het totale SE
cijfer.



Het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak wordt gebaseerd op het resultaat voor
het schoolexamen. Het SE-cijfer op één decimaal voor dit vak wordt - in plaats van het
cijfer voor het cspe - betrokken bij de toepassing van de 5,5-regel.



de herkansing van het cspe binnen het schoolexamen bestaat uit het opnieuw afleggen
van deze toets of van een of meer onderdelen daarvan. Herkansing kan pas plaatsvinden
nadat de kandidaat het gehele praktische gedeelte heeft afgelegd.
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Artikel 47: Eindcijfer eindexamen en Artikel 48: Vaststelling uitslag
Algemeen






Er worden geen aanpassingen gedaan aan de uitslagbepaling, met uitzondering van de
mogelijkheid om één vak, niet zijnde een kernvak, buiten beschouwing te laten bij de
uitslagbepaling en de aanpassing van de wijze waarop de 5,5-regel wordt ingevuld in het
vmbo-bb, -kb, en –tl.
Bij de bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb, -kb dienstverlening en producten
wordt het resultaat dat is behaald voor het beroepsgerichte profielvak (het
schoolexamencijfer afgerond op één decimaal) meegenomen bij het rekenkundige
gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers (de 5,5-regel). Alleen wanneer
dit rekenkundig gemiddelde minimaal 5,5 is kan de leerling slagen.
Ook in schooljaar 2021-2022 is het mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te
behalen. Hiervoor zijn de reguliere voorwaarden van toepassing. Dat wil zeggen dat de
bepaling ook dit schooljaar plaatsvindt op basis van het geheel van het afgelegde
eindexamen.

Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling













Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het
eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten,
onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén kernvak zijn.
Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor het
havo en vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van
toepassing wiskunde (A, B of C.) kernvakken.
De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de bestaande regels
(artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), alleen met een vak minder.
Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling
van kracht voor alle overige vakken (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO).
De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los van de
herkansingsmogelijkheden.
Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak
dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
Het bovenstaande is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het schooljaar
2021/2022 een uitslag wordt bepaald. Wanneer één vak buiten beschouwing wordt gelaten
betekent dit dat het volledige eindcijfer buiten beschouwing blijft in de uitslagbepaling. Het is
niet mogelijk om, wanneer een vak zowel een schoolexamen als centraal examen heeft,
slechts één van deze onderdelen weg te laten bij de uitslagbepaling.
Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor
alle vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer
van toepassing) het centraal examen. Niet alle vakken hoeven in 2022 te zijn afgelegd.
Daarnaast moet het vakkenpakket van de leerling in zijn geheel (inclusief het vak dat niet
wordt meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen vormen. De
mogelijkheid om het eindcijfer van een vak achterwege te laten in de uitslagbepaling kan dus
niet worden gebruikt om een verkeerd vakkenpakket te compenseren.
De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus
geen centraal examen te hebben. Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt
binnen het combinatiecijfer dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of
onderdeel weggelaten. Voor de uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder
dit vak. Hetzelfde geldt voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo.
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Artikel 51: Herkansing centraal examen: Extra herkansingstijdvak (derde tijdvak) op
school












Er komt een derde tijdvak op de eigen school (met uitzondering van de aangewezen vakken).
Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen kunnen ook in dit
extra derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen.
Dit herkansingstijdvak wordt afgenomen op de school zelf. Dit tijdvak vindt plaats van 5 tot en
met 8 juli. De N-termen worden bekendgemaakt op 14 juli.
Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in schooljaar 2021-2022 kunnen het centraal
examen van twee verschillende vakken herkansen. In een regulier schooljaar kan het
centraal examen van één vak worden herkanst.
De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in schooljaar 2021-2022
worden afgesloten. Een uitzondering geldt voor leerlingen die in het regulier vo eerder in het
(voor)-voorlaatste jaar een vak vervroegd hebben afgesloten. Wanneer zij bijvoorbeeld in
het schooljaar 2020-2021 vervroegd examen in één of meerdere vakken hebben gedaan, en
dit niet naar wens hebben kunnen afronden, kunnen zij voor het reeds afgesloten vak een
van de twee herkansingen inzetten.
Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing
of het eerder afgelegde centraal examen).
De extra herkansing geldt ook voor de leerlingen die digitale centrale examens vmbo-bb
en/of -kb afleggen. Binnen de afnameperiode, die loopt tot en met 22 juli, kunnen de
scholen de afnames van de (extra) herkansingen zelf inplannen.
Met alle nog niet geslaagde kandidaten wordt na de uitslag van tijdvak 1 en tijdvak 2
gesproken. Tijdens het gesprek wordt bepaald voor welk(e) vak(ken) (een) herkansing(en)
zal/zullen gemaakt worden. De informatie over de gang van zaken en de planning wordt dan
meegegeven.
Over de gang van zaken tijdens de herkansingen is informatie te vinden in het
examenreglement (artikel 51).
Voor kandidaten die hun cijfer(s) wensen te verbeteren geldt: deze leerlingen ontvangen op
de dag van de uitslagbepaling informatie over de procedure voor het verbeteren van de
resultaten.
Ook bij de herkansing(en) geldt dat het rooster bindend is en de handelswijze bij
verhindering.

Artikel 59: Spreiding voltooiing eindexamen





Leerlingen die gespreid examen afleggen hebben in de reguliere situatie ieder jaar van het
gespreid examen één herkansingsmogelijkheid voor de vakken waarin in dat schooljaar het
eindexamen is afgelegd. Dit schooljaar is dat anders.
Leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het eerste jaar van het gespreid examen zitten en
vakken afronden, hebben dit schooljaar recht op het herkansen van twee centrale examens.
Volgend schooljaar (het tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen
deelnemen aan het dan geldende aantal herkansingen (normaliter één herkansing voor het
centraal examen). Deze leerlingen kunnen volgend schooljaar (2022-2023) geen vak buiten
beschouwing laten bij de uitslagbepaling.
Leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het tweede jaar van het gespreid examen zitten,
krijgen in schooljaar 2021-2022 de mogelijkheid om voor twee vakken waarin ze dit jaar
centraal examen doen, het centraal examen te herkansen. Dat geldt ook voor leerlingen die
vorig jaar al gebruik hebben gemaakt van de tweede herkansing.
Voor deze leerlingen, kan net als alle leerlingen waarvoor dit schooljaar een uitslag wordt
bepaald, één niet-kernvak buiten beschouwing worden gelaten bij de uitslagbepaling.
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Artikel 49: Uitslag vmbo en Artikel 52A: Slagen judicium cum laude
Zo ben je geslaagd op vmbo BB en KB (enkel Dienstverlening en producten)
Je bent geslaagd als je aan alle volgende 4 punten hebt voldaan:
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
al je eindcijfers en je combinatiecijfer zijn 6 of hoger, of
o
je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o
je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste een 7 of hoger is, of
o
je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste een 7 of hoger is
4. Kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding zijn 'voldoende' of 'goed'
o

LET OP
•

Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.

•

Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het
gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer doe je geen
centraal examen.

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer,
het zogenaamde combinatiecijfer. Dit telt als cijfer van één vak mee in de uitslagbepaling.
Je mag voor één van de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer lager dan een 4 halen. Dit
houdt in dat een 3 of lager als eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het combinatiecijfer
een 4 of hoger.
Het beroepsgerichte programma bestaat uit het beroepsgerichte profielvak en de keuzevakken in
het vrije deel. Je krijgt hiervoor twee aparte cijfers, die allebei één keer meetellen in de
uitslagbepaling, net zoals al je cijfers voor de algemene vakken.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer
Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op
(niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Ook het SE cijfer voor DP profielvak is
dit examenjaar een centraal examencijfer en telt hierbij mee. Met een gemiddelde van 5,50 ben
je geslaagd, met eengemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
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Voor de vakmanschapsroute ontvangen de leerlingen van de VKR een
doorstroomverklaring.
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Cum laude geslaagd BB/KB?
Wil je cum laude slagen op het vmbo-BB of vmbo-KB? Dan moet je aan de volgende eisen
1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99
gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
het beroepsgerichte profielvak, én
o
de twee algemene vakken in het profieldeel, én
o
het combinatiecijfer uit het vrije deel
2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
o

3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6, maar hier geldt dat de samenstellende
onderdelen (beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager dan een 6 mogen zijn. Een 5
op een van deze vakken maakt dus niet uit, mits het gemiddelde minimaal een 6 is.
N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak
vormt dus geen probleem voor cum laude.

Zo ben je geslaagd op vmbo TL
Je bent geslaagd als je aan alle volgende 4 punten hebt voldaan:
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
o
o
o

al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste een 7 of hoger is, of

je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste een 7 of hoger is
4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn
beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
o

LET OP
•

Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.

•

Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het
gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer doe je
geen centraal examen.

•

Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen
afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op
een bijlage bij je cijferlijst.

•

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor TL
Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op
(niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je
geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
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Cum laude geslaagd TL?
Wil je cum laude slagen op het vmbo-TL? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:
1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99
gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
o

de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, én

de vakken van het profieldeel, én
o
het hoogste cijfer uit het vrije deel
2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
o

N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak
vormt dus geen probleem voor cum laude.
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Artikel 50: Uitslag havo en vwo en Artikel 52A: Slagen judicium cum laude
Zo ben je geslaagd op havo
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en
wiskunde komt ten hoogste een 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of
hoger)
3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen:
al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o
je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde
van al je cijfers is ten minste 6,0, of
o
je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of
hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0
4. Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
o
o

LET OP
•

Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.

•

Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen
afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op
een bijlage bij je cijferlijst.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer
Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op
(niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je
geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
Cum laude geslaagd?
Wil je cum laude slagen op de havo? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:
1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99
gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
de vakken in het gemeenschappelijke deel, én
o
de vakken in het profieldeel, én
o
het hoogste cijfer uit het vrije deel.
2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
o

3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6, maar hier geldt dat de individuele
cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 6 mogen zijn. Voorbeeld: Een 9
voor maatschappijleer, een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert
gemiddeld een 7 op. Ondanks de 5 voor ANW krijg je toch de cum laude-vermelding.
N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak
vormt dus geen probleem voor cum laude.
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Zo ben je geslaagd op vwo
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en
wiskunde komt ten hoogste een 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of
hoger)
3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen:
al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o
je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
o
je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde
van al je cijfers is ten minste 6,0, of
o

o
je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of
hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0
4. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'

LET OP
Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
Zo bereken je het gemiddelde cijfer
Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op
(niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je
geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.
Cum laude geslaagd?
Wil je cum laude slagen op het vwo? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:
1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99
gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
de vakken in het gemeenschappelijke deel, én
o
de vakken in het profieldeel, én
o
het hoogste cijfer uit het vrije deel.
2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7.
o

3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 7, maar hier geldt dat de individuele
cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 7 mogen zijn. Voorbeeld: Een 9
voor maatschappijleer, een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert
gemiddeld een 7 op. Ondanks de 5 voor ANW krijg je toch de cum laude-vermelding.
NB Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt
dus geen probleem voor cum laude.

Alle officiële regelingen zijn te raadplegen in het Examenbesluit VO (klik hier) en het
Servicedocument examens 2021-2022 (klik hier).
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