
Vmbo 1 tm 3  

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken.  

In vmbo-3 wordt het gemiddelde van beide profielvakken (incl. stagecijfer) en beide keuzevakken 

apart meegenomen in het gemiddelde cijfer van alle vakken. 

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

- als een van de keuzevakken lager dan een 3.5 is 

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

 

Vmbo 4  
Zie slaagzakregeling op www.examenblad.nl   

http://www.examenblad.nl/


Mavo 1 tm 3 

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken, met in leerjaar 3 mavo als uitzondering 

de keuzevakken. Deze worden niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde cijfer. 

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle* vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle* vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle* vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

 

Extra vak TL 

Aan de hand van het overgangsrapport (niet afgeronde cijfers!) wordt bepaald of een leerling in 

aanmerking komt voor een 8e vak.  

De docentenvergadering gaat akkoord met de keuze van acht examenvakken indien voldaan is aan de 

volgende drie criteria:  

- het gemiddelde van de gekozen vakken bedraagt minimaal 6,5  

- binnen de gekozen vakken is één verliespunt toegestaan, niet lager dan 5,0  

- een meerderheid van de docentenvergadering oordeelt positief over aspecten zoals inzet, houding 

en zelfstandigheid  

- er moet ruimte zijn binnen het cluster van het gekozen vak. Indien er geen ruimte is dan kan een 

ander vak gekozen worden waarvan het cluster nog niet vol zit.  

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

 
* in leerjaar 3 mavo worden de keuzevakken niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde cijfer  

 

Mavo 4  
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Havo 1 tm 3 

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken.  

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

 

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

Voor TTO zijn hiernaast de aanvullende bepalingen rondom Engels en participation van kracht. Deze 

regeling is eveneens op onze website te vinden.  

 

Havo 4  
Hier geldt de overgangsregeling zoals we die kennen vanuit de onderbouw (zie hierboven), met 

daarbij de aanvulling dat de PTA onderdelen (die dus meetellen voor het examen) moeten voldoen 

aan de slaagzakregeling. Als dit niet het geval is, kom je eveneens in de bespreking.  

 

Havo 5  
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Vwo 1 tm 3 

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde cijfer van alle vakken.  

Over 

Alle leerlingen met een 6.0 of hoger gemiddeld voor alle vakken zijn over, mits zij maximaal één 

verliespunt in de vakken NL/EN/WI hebben en voor geen enkel vak lager dan een 3.5 gemiddeld 

staan.  

Bespreking 

- gemiddeld een 5.8 of 5.9 voor alle vakken 

- gemiddelde 6.0 of hoger maar met meer dan één verliespunt in de vakken NL/EN/WI 

- gemiddelde van 6.0 of hoger maar met een vak of meer vakken lager dan een 3.5 

- gemiddeld een 5.5, 5.6 of 5.7 en alle vakken voldoende  

Zittenblijven 

- gemiddeld 5.7 of lager voor alle vakken (tenzij je alle vakken voldoende hebt, zie bespreking) 

 

De uitslag van de rapportvergadering levert een bindend besluit op vanuit het docententeam. 

Voor TTO zijn hiernaast de aanvullende bepalingen rondom Engels en participation van kracht. Deze 

regeling is eveneens op onze website te vinden. 

 

Vwo 4 cohort 2022-2025 
Hier geldt de overgangsregeling zoals we die kennen vanuit de onderbouw (zie hierboven), met 

daarbij de aanvulling dat de PTA onderdelen (die dus meetellen voor het examen) moeten voldoen 

aan de slaagzakregeling. Als dit niet het geval is, kom je eveneens in de bespreking.  

 

Vwo 5 cohort 2021-2024 
We onderscheiden vier soorten vakken:  

• de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

• vakken die  volledig meetellen in de slaag-zakregeling zoals bijvoorbeeld de vakken Duits, 

geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, kunst beeldend.  

• vakken die in het combinatiecijfer meetellen: levensbeschouwing, maatschappijleer, ckv. 

• Het vak lo. 

 

Uitgangspunten  

We hanteren de volgende uitgangspunten:  

• Op het eindrapport staan hele cijfers. Deze komen tot stand door afronding van het cijfer op 

één decimaal. Dus:  5,5 = 6. 

• Deze afgeronde cijfers leveren verliespunten en compensatiepunten op.  

• Cijfer 10 komt overeen met 4 compensatiepunten  

Cijfer   9 komt overeen met 3 compensatiepunten  

Cijfer   8 komt overeen met 2 compensatiepunten  

Cijfer   7 komt overeen met 1 compensatiepunt  

Cijfer   6 komt overeen met 0 compensatiepunten  

Cijfer   5 komt overeen met 1 verliespunt  

Cijfer   4 komt overeen met 2 verliespunten  

Cijfer   3 of lager  komt overeen met 3 verliespunten  

• Enkele vakken hebben een andere status en vormen samen een combinatiecijfer. Voor vwo 

zijn dit levensbeschouwing, ckv en maatschappijleer. Voor het berekenen van het 



combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele 

getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende 

gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een 5. Het telt mee als één cijfer in de 

bevorderingsnorm en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren. 

• Lichamelijke opvoeding wordt in de voorexamenklas(sen) eveneens met een cijfer vermeld 

op het rapport. Een onvoldoende telt bij de overgang mee als maximaal één 5. Vóór het 

centrale examen dient lichamelijke opvoeding met een voldoende beoordeling te worden 

afgesloten. Bij het berekenen van het gemiddelde telt het vak lo niet mee. Het cijfer kan ook 

niet als compensatie gelden voor andere vakken.  

 

Bevorderingsnorm  

• Een leerling wordt bevorderd als hij voldoet aan de examennorm (zie verderop uitleg 

slaag/zakregeling), aangevuld met de regeling voor lo.  

• Een leerling komt in de bespreking als hij  

- één punt onder de examennorm zit. 

- precies op de examennorm zit, maar een onvoldoende heeft bij lo  

• In overige gevallen wordt een leerling niet bevorderd 

 

Vwo 5 cohort 2023-2026, en verder 
Hier geldt de overgangsregeling zoals we die kennen vanuit de onderbouw (zie hierboven), met 

daarbij de aanvulling dat de PTA onderdelen (die dus meetellen voor het examen) moeten voldoen 

aan de slaagzakregeling. Als dit niet het geval is, kom je eveneens in de bespreking.  
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