Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Je slaagt voor het vmbo als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen ten minste
een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,50. Daarnaast geldt een van de volgende voorwaarden.
Je bent geslaagd als:


alle eindcijfers een 6 of hoger zijn;



een eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of hoger;



een eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste een cijfer
7 of hoger;



twee vakken een eindcijfer 5 zijn en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste
1 cijfer 7 of hoger.

Berekening gemiddeld cijfer centraal examen
Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen ga je uit van het onafgeronde
cijfer. Dat moet ten minste een 5,50 zijn. Daarna gelden de overige voorwaarden. Heb je gemiddeld
een 5,49? Dan ben je gezakt.
Overige voorwaarden
Om te slagen voor het vmbo-examen moet je voor Nederlands minimaal een 5 halen. Daarnaast
moet je de rekentoets afleggen. Ook moet je minimaal een voldoende hebben gehaald voor de
vakken:


lichamelijke opvoeding;



het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel;



het profielwerkstuk

Vaststelling eindcijfer vmbo-examen
Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een afgerond cijfer van 1 tot en met 10. Dit is het
gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen. Is het 1e cijfer (van het
eindcijfer) achter de komma een 4 of lager? Dan wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Is dat
cijfer een 5 of hoger? Dan wordt het eindcijfer naar boven afgerond.
Bijvoorbeeld: je haalt voor het schoolexamen een 5,3 en voor het centraal examen een 5,6. Dit is
gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt dit een 5. Heeft een vak alleen een schoolexamen en geen
centraal examen? Dan is het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer.

