
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 je docent of mentor of neem contact op met het informatiecentrum van het LAKS 
via www.laks.nl of 020 5244 060.

mijneindexamen.nl
Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. 
Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en 
correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.
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z.o.z.

Je bent geslaagd als:

    je cijfers voor je centraal examen (ce) èn (in basis, kader en gemengd) het centraal schriftelijk en   
 praktisch examen (cspe) gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn; en

   je de rekentoets hebt afgelegd; en
   je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is; en

   al je eindcijfers (en dus ook je eindcijfer beroepsgericht vak) een 6 of hoger zijn; òf 
   je één 5 en voor de rest alleen 6-en hebt; òf 
   je één 4 en voor de rest alleen 6-en en één 7 hebt; òf 
   je 2x een 5 en voor de rest 6-en en één 7 hebt; en 

   je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken I hebt; en 
   je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor het sectorwerkstuk (vmbo-gemengd en -theoretisch) hebt.

Let op:
•  Met een eindcijfer drie of lager ben je sowieso gezakt.
•  Binnen het kader hierboven telt je eindcijfer voor je beroepsgerichte vak vmbo-basis en -kader  
 als twee eindcijfers. Eén 5 voor je beroepsgerichte vak telt dus als twee 5-en! 

Heb je een leerwerktraject gevolgd? 
Je bent geslaagd als:
• je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 6 of hoger is; en
• je de rekentoets hebt afgelegd; en
• je eindcijfer voor je beroepsgerichte vak een 6 of hoger is. 

 
Hoe bereken je je eindcijfers?
Stel: je hebt voor Nederlands een 5,3 voor je schoolexamen (se) en een 7,4 voor je ce.
Je berekent dan het gemiddelde van deze cijfers:
• Je telt de cijfers op: 5,3 + 7,4 = 12,7.
• Je deelt 12,7 door 2.
• Je hebt dan een gemiddeld eindcijfer van 6,35. 
• Dit eindcijfer rond je naar beneden af. Je hebt dus voor Nederlands een eindcijfer 6.

Let op: voor lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, kunstvakken I en het sectorwerkstuk (gemengd/
theoretisch) heb je geen ce gedaan. Het cijfer/de waardering voor je se is ook je eindcijfer/eindwaardering.

Waar vind je je eindcijfer rekentoets terug?   
Zit je in vmbo-gemengd, -theoretisch of -kader? Dan vind je het eindcijfer voor je rekentoets op de cijferlijst 
bij je diploma

Volg je vmbo- basis? Dan vind je het eindcijfer voor je rekentoets op een bijlage bij je cijferlijst.  

Wanneer ben ik cum laude geslaagd?
De cum laude regeling voor gemengd/theoretisch is anders dan die voor basis/kader.

Gemengd/theoretisch: Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers voor Nederlands, 
Engels, maatschappijleer, de vakken in het sectordeel en het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel 
een 8,0 of hoger is. De rekentoets telt niet mee. Geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling betrokken 
zijn, mogen lager dan een 6 zijn.

Basis/kader: Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers voor de twee algemene 
vakken in het sectordeel en tweemaal het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak een 8,0 of hoger is.  
De rekentoets telt niet mee. Geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn, mogen lager 
dan een 6 zijn.

Uitslagbepaling vmbo, alle sectoren en leerwegen, 
schooljaar 2016-2017

1 2


