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IV. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 
 

 
Artikel 25 Eindcijfer centraal examen 

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een 
geheel  cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. De directeur bepaalt het eindcijfer. 

2. Voor de vakken die een centraal examen kennen is het eindcijfer van het examen in 
die vakken het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het centraal examen en 
het cijfer voor het schoolexamen. 

4. Indien de uitkomst van de berekening bedoeld in lid 2 van dit artikel niet een 
geheel  getal is, wordt dat getal, indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of 
lager is,  naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven 
afgerond. 

5. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor 
het schoolexamen tevens het eindcijfer. 

6. Bij de bepaling van het eindcijfer van een vak waar alleen een schoolexamen is 
gehouden, wordt als de eerste decimaal een 5 of hoger is, het cijfer naar boven naar 
het eerstvolgende gehele getal afgerond. Als de eerste decimaal een 4 of hoger is en 
de  tweede decimaal een 5 of hoger is, wordt het cijfer naar boven naar het 
eerstvolgende gehele getal afgerond. Andere cijfers worden naar beneden afgerond. 

 

 
Artikel 26 Vaststelling uitslag 

1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met 
inachtneming van artikel 27a dan wel 27b. De uitslag luidt: "geslaagd voor 
het eindexamen" of "afgewezen voor het eindexamen". 

2. Indien dat nodig is om een kandidaat te laten slagen, betrekken de directeur en 
de secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van de vakken niet bij 
de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een geldig 
eindexamen te vormen. 

3. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de locatie- 
directeur deze schriftelijk aan iedere kandidaat bekend onder vermelding van het 
recht  op herkansing. De uitslag is de definitieve als de kandidaat geen gebruik maakt 
van het  herkansingsrecht. 

 

 

Artikel 27 Uitslag examens MAVO, HAVO en VWO: gemiddeld CE-cijfer 

Voorafgaande aan hetgeen omschreven is in artikel 27a (uitslag MAVO) en artikel 27b 
(uitslag HAVO/VWO) geldt dat de kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd, alleen kan 
slagen wanneer het gemiddelde van alle vakken op het centraal examen (CE) een 
voldoende is. 

Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer moet worden uitgegaan van 
het niet-afgeronde cijfer. Een kandidaat moet ten minste een 5,5 halen (de eerste 
decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden pas de overige uitslagbepalingen, genoemd 
in de artikelen 27a en 27b. Een kandidaat, die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is 
(voorlopig) afgewezen. 

 

 

Artikel 27a  Uitslag MAVO 
1. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd, indien hij: 

a. voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, of 

b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald 
en  voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of 

c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald 

en  voor tenminste één examenvak een 7 of hoger, en voor zijn overige 
examen- vakken een 6 of hoger, of 
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d. voor ten hoogste twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald 
en voor tenminste één examenvak een 7 of hoger, en voor zijn overige 
examen vakken een 6 of hoger. 

e. voor Nederlands een eindcijfer heeft behaald van tenminste een 5. 

f. voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a, b, c en d, wordt het 
eindcijfer van het afdeling vak of intrasectorale programma in de 
basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee 
eindcijfers. 

g. ten minste eenmaal de rekentoets heeft afgelegd. 

2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens, dat voor het vak lichamelijke opvoeding 
en  het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en theoretische 
leerweg voor het sectorwerkstuk en voor alle handelingsopdrachten van het 
schoolexamen de kwalificatie "voldoende" of "goed" is behaald. 

3. Leerlingen die het leerwerktraject doen, dienen in elk geval examen te doen in 
Nederlands en een afdelingsvak. De kandidaat is geslaagd als voor het afdelingsvak 
minimaal een 6 is gehaald. Voor Nederlands geldt de beoordeling van minimaal een 
5. 

 
Artikel 27b  Uitslag HAVO en VWO 

De kandidaat die eindexamen VWO of HAVO heeft afgelegd is geslaagd indien: 

1. hij voor alle vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfers 6 
of hoger heeft behaald, 

of:  hij voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 
en voor alle overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 
of meer heeft behaald, 

of:  hij voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 
en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of 
meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 
bedraagt 

of: hij voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 

5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is 
vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft 
behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
eindcijfer 6 of meer heeft behaald en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 
6,0 bedraagt. 

2. hij niet meer dan één onvoldoende (niet lager dan een 5) heeft als eindcijfer 
voor de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde (voor zover dat laatste 
vak een examenvak is voor de kandidaat), samen. 

3. het rekenkundig gemiddelde van de cijfers voor zijn centraal- 
examenvakken 5,50 of hoger is. 

4. geen van de eindcijfers voor de vakken die bijdragen aan het combinatiecijfer 
(zie  artikel 15, lid 6) een 3 of lager is. 

5. de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van 
het gemeenschappelijke deel zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 

6. hij de rekentoets ten minste eenmaal heeft afgelegd. 
 

 
NB:  aan elk van de zes bovenstaande voorwaarden zal een kandidaat moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor een havo- of vwo-diploma. 
 

Artikel 28 Herkansing centraal examen 

1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd en nadat 
de eindcijfers bekend zijn gemaakt, het recht om in het tweede tijdvak opnieuw 
deel te nemen aan het centraal examen of aan het schriftelijk gedeelte van het 
centraal  examen. 

2. Voor het examen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg bestaat dit recht 
eveneens voor het praktisch gedeelte van het centraal examen in een beroepsgericht 
programma. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen 
bestaat  uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen 
daarvan. Bij de herkansing van dit examen telt de laatst behaalde score. (!dus niet 
het hoogste cijfer) 

3. Indien de kandidaat in het tweede tijdvak verhinderd was om een geldige reden, 
zulks  ter beoordeling van de directeur, heeft hij het recht om in het derde tijdvak 
deel te nemen aan het staatsexamen. 
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4. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de secretaris van 
het  examen voor een door de directeur te bepalen dag en tijdstip. 

5. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en het eerder 
afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal 
examen. 

6. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en wordt deze 
schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 
26  van dit reglement. 

 


