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Bereken je 
eindcijfers

Voor een schoolexamen én Voor een centraal examen 
krijg je een cijfer met één decimaal. op je cijferlijst krijg je 
straks een heel cijfer. 
hoe wordt dat berekend?

bb
Voor elk Vak (ook Voor je beroepsgerichte Vak) geldt:
neem tweemaal het cijfer Voor je schoolexamen en eenmaal 
het cijfer Voor je centraal examen (Voor het beroeps-
gerichte Vak is dat het cijfer Voor je praktijkexamen). 
delen door drie en je weet je eindcijfer Voor het Vak.

Voorbeeld BB
cijfer schoolexamen: 4,7
cijfer centraal examen: 7,0
eindcijfer:   4,7 + 4,7 + 7,0
                       ------------------------------------------  = 5,47 wordt 5
                          3
Voorbeeld BB   
cijfer schoolexamen: 5,1
cijfer centraal examen: 6,3
eindcijfer:   5,1 + 5,1 + 6,3
                        ------------------------------------------  = 5,5 wordt 6
                        3

kb, gl en tl
Voor elk Vak (ook Voor je beroepsgerichte Vak) geldt:
neem het cijfer Voor je schoolexamen en het cijfer Voor je 
centraal examen (Voor het beroepsgerichte Vak is dat het 
cijfer Voor je praktijkexamen). optellen en door twee 
delen en je weet je eindcijfer Voor dat Vak.

Voorbeeld KB, GL en TL 
cijfer schoolexamen: 4,5
cijfer centraal examen: 6,4
eindcijfer:   4,5 + 6,4
                         ---------------------------    = 5,45 wordt 5
         2

Voorbeeld KB, GL en TL    
cijfer schoolexamen: 5,3
cijfer centraal examen: 5,7
eindcijfer:   5,3 + 5,7
             -------------------------  = 5,5 wordt 6
         2

bereken

 de goede 

berekening

Aan de examenkandidaten KB, GL en TL

Bladzijde 18 van de examenkrant gaat over het berekenen van je eindcijfers.

In één van de voorbeelden onderaan bladzijde 18 staat een foutje dat erg storend 
kan zijn. 

De juiste tekst voor het eerste voorbeeld bij KB, GL en TL vind je hier:

Voorbeeld KB, GL en TL
cijfer schoolexamen: 4,5
cijfer centraal examen: 6,4
eindcijfer: (4,5 + 6,4) 
        = 5,45 wordt 5

     2  
Je maakt een FOUT als je zou denken: 5,45 wordt 5,5 wordt 6.
Denk er dus aan: 5,45 en ook 5,47 worden afgerond op 5.

Pas als je gemiddelde voor schoolexamen en centraal examen 5,5 of hoger is, is ook 
je eindcijfer voldoende. 

Met dit bericht willen we pijnlijke vergissingen voorkomen. 
Veel succes met je examens!

De redactie van de examenkrant.


