
Wanneer ben ik geslaagd voor het VMBO
De exameneisen: je bent dit jaar geslaagd als:

● Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij

de berekening of je wel of niet geslaagd bent.

● Het gemiddelde van al je centraal examencijfers  5.5 of hoger is (tel al je centraal

examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je

hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5.49 of lager ben je afgewezen.

● Lichamelijke opvoeding, je profielwerkstuk (voor MAVO) en het kunstvak uit het

gemeenschappelijke deel moet “voldoende” of  “goed” zijn.

● Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald.

● Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of

- Je hebt één 5 en al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of

- Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten

minste één 7 of hoger is, of

- Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan

er ten minste  één 7 of hoger is.

- Geen eindcijfer is 3 of lager.

Aanvulling voor Basis en Kader: Let op: ook voor de afzonderlijke keuzevakken moet je
tenminste het eindcijfer 4 halen.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet
voldoet, ben je afgewezen.

Maatregelen afname centrale examens 2021:
● Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met een

schoolexamen.



● Om de voorbereidingstijd voor het centraal examen te
vergroten, krijgen leerlingen de mogelijkheid om het
centraal examen te spreiden over het eerste en het
tweede tijdvak.

● Uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afname
dagen.

● Een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling
mag van twee vakken het centraal examen herkansen.

● Een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) begin juli op de
scholen.

● Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor
het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn.
Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is
Nederlands een kernvak.

NB Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden; zie daarvoor de

officiële site:

https://www.examenblad.nl/onderwerp/uitslagbepaling-vmbo/2021

https://www.examenblad.nl/onderwerp/uitslagbepaling-vmbo/2021



