Zak- en slaagregeling eindexamen 2018 vwo
Bij de zak- en slaagregeling wordt gekeken naar de volgende cijfers:
1. cijfers voor de vakken die verplicht zijn.
2. het combinatiecijfer
3. cijfers voor keuzevakken
Het combinatiecijfer wordt berekend door het gemiddelde te nemen van het cijfer voor
maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk.
De cijfers 1, 2 en 3 tellen even zwaar. Uitzondering zijn de kernvakkenregel en de rekentoets
(zie hieronder)
Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om te slagen:
•
•
•
•

De rekentoets moet zijn afgenomen. De vakken ckv en lo zijn afgesloten met
voldoende of goed; én
Voor maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk zijn
afzonderlijk geen cijfers lager dan een 4 gehaald; én
Het gemiddeld van de vakken waarin centraal examen is gedaan is 5.50 of hoger; én
In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is hoogstens eenmaal een 5 als
eindcijfer gehaald. Voor de andere twee kernvakken moet een 6 of hoger worden
gescoord.

Verder gelden de volgende bepalingen voor het behalen van je eindexamen.
Je bent geslaagd als:
•
•
•
•

alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of
1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het
gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is; of
voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers
6.0 of meer is.

Je bent Cum Laude geslaagd als je voor alle vakken gemiddeld een 8,0 hebt. Daarbij wordt
uitgegaan van de rekentoets, de vakken uit het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het
profieldeel en het vak uit de vrije ruimte waar het hoogste cijfer voor gehaald is. Het laagst
behaalde cijfer moet minimaal een 7,0 zijn.

