
 
 

Slaag-/zakregeling eindexamens 2023 
  
Mavo  
  
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:  

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger  
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger  
3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:   

o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of  
o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of  
o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er 
ten minste een 7 of hoger is, of  
o je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan 
er ten minste een 7 of hoger is  

Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn beoordeeld 
met 'voldoende' of 'goed')  
  
Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4. 
 
Het SE-cijfer - het gemiddelde van cijfers - wordt op de volgende wijze afgerond: 5,48 → 
5,5 → 6 
 
Heb je een profiel zonder wiskunde? Dan moet je wél een rekentoets afleggen. Het 
resultaat telt niet mee in de uitslagbepaling. 
 
Havo 
  

Voor de slaag-/zakregeling tellen mee:  
• Alle eindcijfers van het profiel- en vrije deel  
• Alle vakken van het gemeenschappelijk deel, waarbij sprake is van een 
combinatiecijfer (CC) voor de volgende vakken:  

▪ Maat (Maatschappijleer)  
▪ Lv (Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs)  
▪ Profielwerkstuk  
▪ CKO (Cultuur- en kunstonderwijs)  

  
Je bent geslaagd als:  
• Het gemiddelde van het CE-resultaat minimaal 5,5 is EN  
• Je voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde maximaal één 5 (als 
laagste cijfer) hebt behaald EN 
• Het vak LO met de kwalificatie V (‘voldoende’) of G (‘goed’) is beoordeeld 

  
Daarnaast:  
• Alle eindcijfers voor vakken buiten het CC én het CC een 6 of hoger, waarbij 
afzonderlijke eindcijfers voor de samenstellende vakken van het CC minimaal 
een 4 zijn  
• Eén 5 en de rest 6 of hoger  
• Eén 4 en de rest 6 en hoger met een gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 
of hoger  



• 5-5 en de rest 6 en hoger met een gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 of 
hoger  
• 4-5 en de rest 6 en hoger met een gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 of 
hoger  

  
Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4. 

  
Het SE- en combinatiecijfer - het gemiddelde van cijfers - wordt op de volgende 
wijze afgerond: 5,48 → 5,5 → 6 
 
Heb je een profiel zonder wiskunde? Dan geldt de kernvakkenregeling alleen 
voor Nederlands en Engels. Je moet wél een rekentoets afleggen, waarbij het 
resultaat niet meetelt in de uitslagbepaling. 

 
Vwo 
  

Voor de slaag-/zakregeling tellen mee:  
• Alle eindcijfers van het profiel- en vrije deel  
• Alle vakken van het gemeenschappelijk deel, waarbij sprake is van een 
combinatiecijfer (CC) voor de volgende vakken:  

▪ Maat (Maatschappijleer)  
▪ Lv (Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs)  
▪ Profielwerkstuk  
▪ CKO (Cultuur- en kunstonderwijs)  

  
Je bent geslaagd als:   
• Het gemiddelde van het CE-resultaat minimaal 5,5 is EN  
• Je voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde maximaal één 5 (als 
laagste cijfer) hebt behaald EN 
• Het vak LO met de kwalificatie V (‘voldoende’) of G (‘goed’) is beoordeeld 

  
Daarnaast:  
• Alle eindcijfers voor vakken buiten het CC én het CC een 6 of hoger, waarbij 
afzonderlijke eindcijfers voor de samenstellende vakken van het CC minimaal 
een 4 zijn  
• Eén 5 en de rest 6 of hoger  
• Eén 4 en de rest 6 en hoger met een gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 
of hoger  
• 5-5 en de rest 6 en hoger met een gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 of 
hoger  
• 4-5 en de rest 6 en hoger met een gemiddelde van de eindcijfers van 6,0 of 
hoger  

  
Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4. 

  
Het SE- en combinatiecijfer - het gemiddelde van cijfers - wordt op de volgende 
wijze afgerond: 5,48 → 5,5 → 6 

 

 

  
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.  


