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Je bent geslaagd voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende hebt gehaald voor
de centrale examens.

Aanscherping exameneisen vmbo
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten vanaf het schooljaar 2011-2012
gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken van het centraal examen.
Daarnaast telt voor vmbo-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) het
schoolexamen net zo zwaar mee als het centraal examen, Het eindcijfer van het
schoolexamen telt dus niet meer 2 keer mee, zoals tot 2011.

Geslaagd voor het vmbo-examen
Je bent geslaagd als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen
ten minste een voldoende is (onafgerond 5,5). Voor de uitslagbepaling van het vmbo
geldt het schooljaar 2013-2014 dat vmbo'ers om te slagen voor Nederlands minimaal
een 5 moeten halen en de rekentoets moeten afleggen.
Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden. Je bent geslaagd als:






alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of
één eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer; of
één eindcijfer een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten
minste één 7 of hoger; of
voor twee vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger
waarvan ten minste één 7 of hoger;
geen eindcijfer lager is dan 3.

Deze eisen gelden ook als je vanuit het voortgezet onderwijs voor 1 of meer vakken
bent uitbesteed naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Ga bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het
onafgeronde cijfer. Je moet ten minste een 5,5 halen (de 1e decimaal moet een 5
zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Wanneer je gemiddeld een 5,4
hebt gehaald, ben je zonder meer gezakt.
Daarnaast moet je minimaal een voldoende hebben gehaald voor de vakken:




lichamelijke opvoeding;
het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel;
het profielwerkstuk in de gemengde en theoretische leerweg.
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Geslaagd voor het leerwerktraject
Als je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt, geldt dat je
geslaagd bent als je het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma met een
6 of hoger afsluit.

Vaststelling eindcijfer vmbo-examen
Je eindcijfer per vak is een rond cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Dit is het
gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en je cijfer voor het centraal examen.
Als het 1e cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden
afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond.
Als een vak alleen een schoolexamen heeft en geen centraal examen, is het cijfer
voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De directeur van de school stelt het
eindcijfer vast.

Herkansing centraal examen
Je mag het centraal examen van een vak opnieuw doen tijdens het 2e tijdvak.
Herkansen in het 3e tijdvak kan alleen onder voorwaarden. Die voorwaarden staan in
artikel 45 van het Eindexamenbesluit.
Je mag zelf kiezen welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor
dat vak haalde in het 1e tijdvak. Het hoogste cijfer telt. Als je een lager cijfer krijgt
voor de herkansing dan voor het 1e examen, blijft het cijfer van het 1e examen staan.
Als je gespreid examen doet volgens artikel 59 van het Eindexamenbesluit, mag je
ieder jaar 1 centraal examen herkansen.

Gezakt voor het vmbo-examen
Als je bent gezakt, kun je het examenjaar overdoen en het jaar erop opnieuw het
volledige centraal examen doen. Volg je de theoretische leerweg (vmbo-t), dan is het
mogelijk de ontbrekende vakken te halen via het staatsexamen of via het
volwassenenonderwijs examen te doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald.
Je hoeft dan in principe alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende
hebt gehaald. Houd rekening met de exameneis dat het gemiddelde cijfer voor het
centraal examen ten minste een 5,5 moet zijn.
Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch raadzaam zijn
om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen onvoldoende
was.

Geen diploma andere leerweg
Als je bent gezakt voor het examen vmbo-t, kun je geen diploma krijgen voor een
andere leerweg binnen het vmbo. Heb je een van de andere leerwegen gevolgd (de
kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg of de basisberoepsgerichte
leerweg), dan doe je namelijk niet alleen examen in algemene theoretische vakken,
maar ook in een beroepsgericht vak. Met vmbo-t hoef je geen beroepsgericht vak te
volgen.
De diploma’s voor de beroepsgerichte leerwegen zijn onderling niet inwisselbaar.
Daarvoor zijn de verschillen tussen de examenniveaus van deze leerwegen te groot.
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