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Addendum Examenreglement VMBO groen 2017-2018 
 
Aanvulling examenreglement met minimale cijfer beroepsgerichte keuzevakken 
 
Sinds de invoering van de profielen kent het vmbo combinatiecijfers, een cijfer dat tot stand komt door 
verschillende eindcijfers bij elkaar op te tellen en te middelen. Dit geldt voor de beroepsgerichte 
keuzevakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en het beroepsgerichte programma in de 
gemengde leerweg. 

Keuzevakken komen met naam en eindcijfer op de cijferlijst van leerlingen Omdat voor 
beroepsgerichte keuzevakken eindcijfers worden gehaald, moeten deze cijfers voldoen aan de eis dat 
ze afgerond niet lager dan een 4 mogen zijn.  

Wijzigingen in de tekst van het examenreglement  
In het examenreglement staat het volgende met betrekking tot de slaag/zak bepaling: 
 



Artikel 41  

1. In afwijking van artikel 49, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO en onverminderd artikel 
49, tweede lid van het Eindexamenbesluit VO is in het schooljaar 2016-2017 de kandidaat 
die eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg heeft afgelegd geslaagd indien:  
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste   5,5 is; 
 

b. hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; 
 

c. hij onverminderd onderdeel b:  
1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of 

meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 
6 of meer heeft behaald;  

2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en 
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of 
meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of  

3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 
heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald;  
 

d. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel 
    de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald; 

 
e. hij de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde eindcijfer 

2. In afwijking van artikel 49, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO en onverminderd artikel 
49, tweede en derde  lid van het Eindexamenbesluit VO is in het schooljaar 2016-2017 de 
kandidaat die eindexamen vmbo  kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg 
heeft afgelegd, geslaagd indien: 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 
minste   5,5 is; 

  
b. hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; 

 
c. hij onverminderd onderdeel b:  

1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of 
meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 
6 of meer heeft behaald;  

2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en 
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of 
meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of  

3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 
heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald;  

 
d. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel 
    de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald; 

  
e. als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het 
profielwerkstuk de 
    kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald 
 
f. hij de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde eindcijfer 

3. In afwijking van het eerste lid en artikel 49, eerste en derde lid, van het Eindexamenbesluit 
VO, is de kandidaat die eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd ter 
afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet geslaagd indien hij:  



a) voor het beroepsgerichte vak, het combinatiecijfer(gemiddelde van de beroepsgerichte 
keuzevakken) en voor het vak Nederlandse taal  tenminste het eindcijfer 6  

      heeft behaald  
 
b) de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde eindcijfer  

Indien de vakken waarin examen is afgelegd, tezamen een eindexamen vormen van de 
basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, zijn het eerste en tweede 
lid van overeenkomstige toepassing. 

 
 
Op het moment van schrijven en vaststelling van het examenreglement 2017-2018 was  de 
toevoeging over het minimale cijfer voor de keuzevakken nog niet bekend. Dit betekent dat bij artikel 
41.1 een punt f toegevoegd wordt, bij artikel 41.2 een punt g en bij artikel 41.3 een punt c met de 
volgende tekst: 
 
Voor alle beroepsgerichte keuzevakken dient voldaan te worden aan de eis dat ze afgerond niet 
lager dan een 4 mogen zijn. 
 
De informatie is terug te vinden op deze website: 
https://nieuwvmbo.nl/actueel/beroepsgerichte-keuzevakken-moeten-minste-4-afgesloten-worden/ 

 

https://nieuwvmbo.nl/actueel/beroepsgerichte-keuzevakken-moeten-minste-4-afgesloten-worden/

