
Erratum examenreglement examenjaar 2020, wijzigingen in het 

Eindexamenbesluit 

Artikel 10: Eindexamenvakken  
Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het gymnasium omvat de volgende vakken, met de 
daarbij vermelde normatieve studielast, uitgedrukt in uren: 
 a. Nederlandse taal en literatuur    480 
 b. Engelse taal en literatuur     400 
 c. Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur  600 
 d. maatschappijleer      120 
 f. klassieke culturele vorming     160 
 g. lichamelijke opvoeding     160 
 Het profieldeel van het profiel natuur en techniek: 
 a. wiskunde B:       600 
 b. natuurkunde       480 
 c. scheikunde       440 
 d. een van de volgende profielkeuzevakken:  
  -biologie      480 
  - wiskunde D      440 
       Het profieldeel van het profiel natuur en gezondheid: 
       a. wiskunde A        520 
 b. biologie       480 
 c. scheikunde       440 
 d. een van de volgende profielkeuzevakken: 
   - aardrijkskunde      440 
   - natuurkunde      480 
 Het profieldeel van het profiel economie en maatschappij: 
 a. wiskunde A       520 
 b. economie       480 
 c. geschiedenis       440 
 d. een van de volgende profielkeuzevakken:  
  - aardrijkskunde     440 
  - Franse taal en literatuur    480 
  - Duitse taal en literatuur    480 
 Het profieldeel van het profiel cultuur en maatschappij: 
 a. wiskunde C       480 
 b. geschiedenis       480 
 c. een van de volgende culturele profielkeuzevakken: 
  - Kunst (beeldende vormgeving)   480 
  - filosofie       480 
  - Franse taal en literatuur    480 
  - Duitse taal en literatuur    480  
 d. aardrijkskunde      440 

 Het vrije deel kan omvatten: 

a. De vakken hierboven genoemd voor zover nog niet gekozen, met dien verstande 
dat van de vakken wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C er slechts één deel kan 
uitmaken van het profiel, dat wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen indien 
ook wiskunde B deel uitmaakt van het profiel, De leerling mag een wiskundevak 
dat geen deel uitmaakt van zijn profieldeel kiezen als extra vak, met dien 
verstande dat alleen zijn toegestaan de combinatie van wiskunde A en wiskunde 



B, en de combinatie van wiskunde B en wiskunde C. 
b. Levensbeschouwing 

 
Artikel 18: Uitslag van het eindexamen [EB, art. 50]  
 De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 
minste 5,5 is; 
b. hij: 
1.voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en 
voor zover van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald 
en hij voor het andere vak dan wel andere hier genoemde vakken als eindcijfer 6 of 
meer heeft behaald, en 
2. de rekentoets heeft afgelegd; 
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 
heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 
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 heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 
6,0 bedraagt; of 
4.v oor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en 
voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken 
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het 
gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 
d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het 
eindcijfer 4 heeft behaald; en 
e. hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk 
profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. 
2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de 
eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van 
één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: 
maatschappijleer, het profielwerkstuk en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs..  
3. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig 
gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst 
van deze berekening 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. 
4. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de 
directeur deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het 
in 67 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 67, eerste lid, geen 
toepassing vindt. 
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Artikel 20 lid 4: 
 

4. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude 
indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
 a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor: 
 1°. de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer berekend op 

grond van artikel 50, tweede lid, en de vakken van het profieldeel, en 
 2°. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en 
 b. ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle vakken die 

meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 50. [EB, art. 52 a] 
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