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Havo en vwo 

Een havoleerling heeft acht cijfers die meewegen in de slaag-/zakregeling: voor Nederlands, Engels, 
vier profielvakken, één vak in het vrije deel en een combinatiecijfer. Een vwo-leerling negen: dezelfde 
als op de havo en daarnaast een tweede moderne vreemde taal. Deze acht – respectievelijk negen – 
cijfers maken uit of de leerling geslaagd of gezakt is.  

Een examenkandidaat is geslaagd als: 

• voor de vakken waarin de leerling centraal examen doet het gemiddelde CE resultaat ≥ 5,5 is. 
• alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of  
• er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of  
• 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 en er in de combinatie van de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde maximaal één vijf voorkomt en de rest voldoende is. 

Daarnaast moet culturele kunstzinnige vorming (CKV) in w6 en lichamelijke opvoeding (LO) in h5 zijn 
beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.  
Het combinatiecijfer voor bestaat uit de cijfers voor maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk,  

Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt 
ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. 

Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de 
leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is. 

Op de cijferlijst moet ook het resultaat van het rekenexamen vermeld staan, elke leerling dient dit 
examen dus gemaakt te hebben. Het cijfer telt niet mee in de slaag-/zak regeling. 

Mavo 

Voor de gekozen en verplichte vakken in het vakkenpakket geldt dat het diplomacijfer wordt bepaald 
door het gemiddelde uit te rekenen van de cijfers van de schoolexamens en de landelijke examens 
(afronding vindt plaats op één heel cijfer). 

Het vak maatschappijleer kent alleen een schoolexamen. Het cijfer dat hiervoor wordt behaald, is dus 
tevens het diplomacijfer. Voor de vakken culturele kunstzinnige vorming (CKV-1) en lichamelijke 
opvoeding geldt dat het vak ‘voldoende’ moet zijn. Ook het profielwerkstuk dient ‘voldoende’ te zijn 
om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma. 

Een examenkandidaat is geslaagd, indien: 

• voor de vakken waarin hij/zij centraal examen doet het gemiddelde CE resultaat > 5,5 is 
• alle eindcijfers 6 of hoger zijn 
• hij/zij voor ten hoogste één examenvak het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 

vakken een 6 of hoger 
• hij/zij voor ten hoogste één vak een 4 heeft behaald en voor de overige vakken een 6 of meer 

waarvan tenminste één cijfer een 7 of hoger is 
• hij/zij voor twee examenvakken een 5 heeft behaald en voor zijn overige vakken een 6 of 

meer waarvan ten minste één cijfer een 7 of hoger is 
• hij/zij voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer heeft behaald.  



Het resultaat van de rekentoets komt wel op de eindlijst te staan, maar telt niet mee in de 
uitslagregeling. Leerlingen die het afgelopen schooljaar geen rekentoets hebben gemaakt of lager 
hebben gescoord dan een 5, dienen dit schooljaar in maart 2019 een rekenexamen af te leggen. 


