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Checklist 7   Afronden van schoolexamencijfers 
 
 
 
 
Inleiding 
Over hetgeen geregeld is met betrekking tot het afronden van schoolexamencijfers bestaan nog wel 
eens misverstanden en onwetendheid. Bovendien komt het voor dat bij de concrete berekening 
formules worden gebruikt die niet sporen met hetgeen in het Eindexamenbesluit is vastgelegd en door 
de school in het examenreglement is bepaald. 
 
 
 
Toelichting 
Het Eindexamenbesluit regelt uitsluitend het afronden van het eindcijfer voor vakken met een school- 
en een centraal examen. De wijze van afronden van het cijfer van het schoolexamen, niet zijnde het 
eindcijfer, is niet door de wetgever bepaald. Dat geldt ook voor het eindcijfer van vakken met alleen 
een schoolexamen. 
Artikel 47 van het eindexamenbesluit bepaalt dat bij afronden van het eindcijfer voor vakken met se en 
ce, alleen de eerste decimaal van belang is. Is deze een 4 of lager, dan wordt naar beneden afgerond, 
een 5 of hoger naar boven. Een 7,48 wordt dus een 7; een 7,51 een 8. 
De school kan een dergelijke berekeningswijze ook toepassen op het schoolexamencijfer voor vakken 
met se en ce, en voor het eindcijfer van vakken met alleen een schoolexamen. Maar het mag ook 
anders. Bijvoorbeeld door ook de tweede en volgende decimalen te betrekken bij de berekening. Zo 
mag dus in het genoemde voorbeeld het cijfer voor het schoolexamen 7,48 worden afgerond op een 
7,5, en vervolgens bij de afronding naar eindcijfer (voor vakken met alleen een schoolexamen) naar 8. 
De school kan en mag dus twee afrondingssystematieken hanteren.  
 
 
 
 
Regelgeving 
In het Eindexamenbesluit is het volgende bepaald: 
Artikel 35. Beoordeling schoolexamen 

1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en 
met 10. 
2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers 
gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 
Artikel 47. Eindcijfer eindexamen 

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en 
met 10. 
2. De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het 
cijfer voor het centraal examen. Voor de vakken van de basisberoepsgerichte leerweg, als bedoeld in artikel 10b 
van de wet en een vak dat op grond van artikel 23, tweede lid, onderdeel kan zijn van de basisberoepsgerichte 
leerweg geldt in afwijking van de eerste volzin dat voor de bepaling van het eindcijfer, het cijfer voor het 
schoolexamen tweemaal wordt meegerekend, en het cijfer voor het centraal examen éénmaal. Indien de uitkomst 
van de berekening, bedoeld in de eerste of tweede volzin, niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het 
eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar 
boven afgerond. 
3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het 
eindcijfer. 
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Checklist 
 

Checklist Afronden schoolexamens 

nr  
Voorge- 

schreven of 
noodzakelijk 

Gewenst 

 Procedurele aspecten   

1  
De methode van afronden van het cijfer voor het schoolexamen is 
vastgelegd in het examenreglement 

О  

2  
De methode van afronden van het cijfer voor het schoolexamen is voor 
alle vakken dezelfde 

 О 

3  
De regeling voor de afronding van het schoolexamencijfer is 
doorgevoerd in de applicatie die het schoolexamencijfer berekent 

О  

4  
Indien de afronding van het eindcijfer afwijkt van die van het 
schoolexamencijfer, zin beide afrondingsprocedures in de applicatie 
doorgevoerd 

О  

 
 


