Slaag-zakregeling
Om te slagen moet een kandidaat voldoen aan onderstaande bepalingen.
Bepaling 1 gaat uitsluitend over de behaalde cijfers voor het Centraal Examen
(Centraal Schriftelijk Examen). Die cijfers zijn afgerond op 1 decimaal.
Bepalingen 3, 4 en 5 zijn van toepassing op de eindcijfers. Dat is het gemiddelde
van SE en CSE. Of, bij de vakken zonder CSE, alleen het SE-eindcijfer. Eindcijfers
zijn afgerond op een geheel getal. Het combinatiecijfer telt ook mee als eindcijfer.
Een kandidaat is geslaagd indien aan alle volgende bepalingen is voldaan:
1. Het gemiddelde van de cijfers behaald voor het CSE is ten minste 5,5.
Een kandidaat is dus gezakt als het (niet afgeronde) gemiddelde cijfer
voor het CSE lager is dan een 5,5. Een 5,499 is hier dus niet toereikend.
2. Bij geen van de vakken CKV en LO is de beoordeling ‘onvoldoende’.
3. Het vak waarop het profieldwerkstuk is gebaseerd moet deel uitmaken van
het pakket van vakken behorende bij het profiel dat de kandidaat heeft
gekozen
4. Geen eindcijfer lager dan een 4 (dit geldt ook voor de vakken die deel
uitmaken van het combinatiecijfer*
5. De behaalde eindcijfers voldoen aan een van de volgende regels. Hierbij telt
het combinatiecijfer als één eindcijfer.
• Alle eindcijfers zijn 6 of hoger.
• Er is één eindcijfer 5 en alle overige eindcijfers zijn 6 of hoger.
• Er is één eindcijfer 4 of er zijn twee eindcijfers 5 met tenminste 2
overpunten
• Er is één eindcijfer 4 en één eindcijfer 5 met tenminste 3 overpunten.
• Er is ten hoogste één 5 als eindcijfer voor de kernvakken Nederlands,
Engels en Wiskunde A of B behaald. Een kandidaat is dus gezakt als:
o er meer dan één 5 voor deze vakken is behaald
o er een 4 of lager voor deze vakken is behaald.

*Berekening van het combinatiecijfer VWO en HAVO:
• Het combinatiecijfer is het gemiddelde van I&S en PWS
• Het combinatiecijfer is het gemiddelde van gehele cijfers. Dit betekent dat de
cijfers voor I&S en PWS (elk) eerst worden afgerond op een geheel cijfer (0,5
en hoger worden naar boven afgerond). Daarna wordt het combinatiecijfer
berekend en dit wordt vervolgens ook weer afgerond op een geheel cijfer.

