
Als je een eindexamen VWO hebt afgelegd, ben je geslaagd als:
Algemeen:

· alle eindcijfers 6 of hoger zijn,     
· er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, 
· er 1x4 is behaald en voor de overige vakken of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 

6.0 is.
of
2x5 en voor de overige vakken of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is.
of 
1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken of hoger, waarbij het gemiddelde 
tenminste 6.0 is.

Aanvullende eisen:
· Kernvakkenregel: Je mag maar voor één van de vakken Nederlands, Engels, rekenen of 

wiskunde een 5 hebben op je uiteindelijke cijferlijst.
· Kernvakkenregel: Je mag geen 4 staan op je uiteindelijke cijferlijst voor één van de vakken 

Nederlands, Engels, rekenen of wiskunde. 
· Voor rekenen moet je tenminste een 5 hebben. Het cijfer voor rekenen telt niet mee in de 

bepaling van het gemiddelde cijfer. Rekenen telt wel mee voor een Cum Laude certificering 
· Het rekentoetscijfer telt in de slaag-zakregeling niet mee bij de compensatieregeling. Dat 

betekent dat er met een hoog cijfer voor de rekentoets geen ander vak gecompenseerd kan 
worden en het omgekeerde is ook niet mogelijk. Ook telt het rekentoetscijfer niet mee bij de 
berekening van het gemiddelde CE-cijfer. Zie ook artikel 16.2.5!

· De handelingsdelen voor de vakken lob, lo en ckv moeten in orde zijn. 

NB: Een eindcijfer van een cijfer 3 of lager op de cijferlijst betekent dat je niet geslaagd bent. Dit geldt 
ook voor verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Dit betekent: als één van 
de onderdelen (vakken) van het combinatiecijfer een drie of lager is, je niet geslaagd bent, zelfs als 
het gemiddelde een zes of hoger is. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden op de 
cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld.

16.2.3 Je bent afgewezen als je niet voldoet aan de voorwaarden, die onder 8.2.2 genoemd zijn. Je 
houdt wel de mogelijkheid om één vak te herkansen.

16.2.4 Als je examen hebt gedaan in meer vakken dan noodzakelijk is, betrekken de voorzitter en de 
secretaris van het eindexamen zo nodig een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling 
van de uitslag op voorwaarde dat het overblijvende pakket voldoet aan de eisen.

16.2.5 Regeling om te slagen met het judicium cum laude. In het Eindexamenbesluit vo, artikel 52a, 
het eerste lid onder b de voorschriften voor het judicium Cum Laude wordt (ook voor rekenen!) 
bepaald: ten minste het eindcijfer 7 of de kwalificatie <voldoende> voor alle vakken die meetellen bij 
de uitslagbepaling op grond van artikel 50 (EB). Dit betekent dat het rekentoetscijfer betrokken moet 
worden bij het gemiddelde cijfer voor de cum laude regeling én dat een rekentoetscijfer hoger dan 
een 8 ook een lager cijfer voor een ander vak binnen deze regeling kan compenseren.


