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Gewijzigde slaag-zakregeling vmbo, havo en vwo 2013, 2014 en 2015.
I. Vmbo
Korte samenvatting

Met ingang van het schooljaar 2013/2014 geldt een aangescherpte slaag-zakregel voor het
vmbo. De wijziging komt op het volgende neer.
○ De leerling dient in het schooljaar 2012-2013 gemiddeld voor het centrale examen
(CE) minimaal een 5.5 te halen.
○ In het cursusjaar 2013-2014 dient het resultaat van het nieuw in te stellen
examen ‘rekenen’ voor het behalen van het diploma een 5 of hoger te zijn.
Voor het eindexamen vmbo met ingang van het schooljaar 2012-2013 geldt:
Je bent geslaagd als:
○ al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
○ al je cijfers gehaald bij je centraal examen gemiddeld een 5,5 zijn;
○ het resultaat van het ‘ rekenexamen’ minimaal een 5 is;
○ je ten hoogste één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
○ je ten hoogste één 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of
hoger;
○ je voor twee vakken een 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste
één 7 of hoger.
èn
○ je voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het
gemeenschappelijke deel en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het
sectorwerkstuk de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebt behaald.
Je doet weliswaar geen centraal examen maatschappijleer 1, maar het telt wel mee in
de uitslagregeling! Als je dus als compensatiecijfer een 7 nodig hebt, mag die bij het vak
maatschappijleer 1 staan. En als je het cijfer 3 haalt voor maatschappijleer 1, ben je gezakt.
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II. Havo/vwo
Korte samenvatting

Met ingang van het schooljaar 2012/2013 tot en met schooljaar 2014/2015 gelden er –
gefaseerd - aangescherpte slaag-zakregels voor havo/vwo. De wijziging komt kortweg op
het volgende neer.
○ In 2012-2013 gaat de regel gelden dat de eindexamenkandidaten havo/vwo
maximaal één 5 voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) mogen
behalen.
○ In het cursusjaar 2013-2014 dient het resultaat van het nieuw in te stellen
examen ‘rekenen’ voor het behalen van het diploma een 5 of hoger te zijn.
○ In het examenjaar 2014-2015 mag daarbij slechts één 5 behaald zijn bij de
kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. De drie andere kernvakken
dienen met een 6 of hoger te worden afgesloten.
1. Voor het eindexamen havo/vwo met ingang van het schooljaar 2012-2013 geldt:
De kandidaat die heeft deelgenomen aan het eindexamen en het Centraal Examen voor alle
vakken heeft afgelegd binnen één schooljaar, is geslaagd indien:
●

Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5.5 is. Is
dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt).

●

Vervolgens wordt van alle vakken het definitieve eindcijfer bepaald. Dit is het
gemiddelde van het eindcijfer van het School Examen (in 1 decimaal) en het
Centraal Examen (in 1 decimaal). Beide onderdelen wegen daarbij even zwaar. Dit
eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal.

●

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer
niet meer dan één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Bovendien dienen:
1. Alle eindcijfers 6 of hoger te zijn, of:
2. 1 x 5 en de rest 6 of hoger, of:
3. 1 x 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger en het totaal der eindcijfers gemiddeld
6.0, of:

2

Gewijzigde slaag-zakregeling vmbo, havo en vwo 2013, 2014 en 2015.

4. 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger en het totaal der

eindcijfers gemiddeld 6.0.
De afgeronde (gehele) cijfers voor het profielwerkstuk, ANW (VWO) en Maatschappijleer
worden gemiddeld. De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is het cijfer 4. Het
combinatiecijfer telt mee als één cijfer in de slaag-zakbepaling en kan dus ook eventuele
onvoldoendes compenseren.
Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat lichamelijke opvoeding is
beoordeeld als voldoende of goed.
2. Voor het eindexamen havo/vwo met ingang van het schooljaar 2013-2014 geldt:
De kandidaat die heeft deelgenomen aan het eindexamen en het Centraal Examen voor alle
vakken heeft afgelegd binnen één schooljaar, is geslaagd indien:
●

Het eindcijfer van de separate rekentoets tenminste een 5 is.

●

Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5.5 is. Is
dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt).

●

Vervolgens wordt van alle vakken het definitieve eindcijfer bepaald. Dit is het
gemiddelde van het eindcijfer van het School Examen (in 1 decimaal) en het
Centraal Examen (in 1 decimaal). Beide onderdelen wegen daarbij even zwaar. Dit
eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal.

●

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet
meer dan één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Bovendien dienen:
1. Alle eindcijfers 6 of hoger te zijn, of:
2. 1 x 5 en de rest 6 of hoger, of:
3. 1 x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger en het totaal der eindcijfers gemiddeld 6.0,
of:
4. 2x5 of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger en het totaal der
eindcijfers gemiddeld 6.0.
De afgeronde (gehele) cijfers voor het profielwerkstuk, ANW (VWO) en Maatschappijleer
worden gemiddeld. De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is het cijfer 4. Het
combinatiecijfer telt mee als één cijfer in de slaag-zakbepaling en kan dus ook eventuele
onvoldoendes compenseren.
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Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat lichamelijke opvoeding is
beoordeeld als voldoende of goed.
3. Voor het eindexamen havo/vwo met ingang van het schooljaar 2014-2015 geldt:
De kandidaat die heeft deelgenomen aan het eindexamen en het Centraal Examen voor alle
vakken heeft afgelegd binnen één schooljaar, is geslaagd indien:
●

Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het Centraal Examen minstens 5.5 is. Is
dit niet het geval, dan is de kandidaat afgewezen (gezakt).

●

Vervolgens wordt van alle vakken het definitieve eindcijfer bepaald. Dit is het
gemiddelde van het eindcijfer van het School Examen (in 1 decimaal) en het
Centraal Examen (in 1 decimaal). Beide onderdelen wegen daarbij even zwaar. Dit
eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal.

●

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet
meer dan één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

Bovendien dienen:
1. Alle eindcijfers 6 of hoger te zijn, of:
2. 1 x 5 en de rest 6 of hoger, of:
3. 1 x 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger en het totaal der eindcijfers gemiddeld
6.0, of:
4. 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger en het totaal der
eindcijfers gemiddeld 6.0.
De afgeronde (gehele) cijfers voor het profielwerkstuk, ANW (VWO) en Maatschappijleer
worden gemiddeld. De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is het cijfer 4. Het
combinatiecijfer telt mee als één cijfer in de slaag-zakbepaling en kan dus ook eventuele
onvoldoendes compenseren.
Daarnaast moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat lichamelijke opvoeding is
beoordeeld als voldoende of goed.
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