
 

 
Aan de examenkandidaten en hun ouders, 
  
  
Door politieke besluitvorming met betrekking tot de rekentoets, zijn de slaagregels zoals  
die te vinden zijn in artikel 32 van ons Examenreglement  voor vwo gewijzigd: 
In 2019 wordt net als in 2018 voor vwo de rekentoets uit de slaag/zak regeling gehaald. 
De rekentoets blijft wel verplicht onderdeel van het examen en wordt op de cijferlijst vermeld. 
Om te slagen hoeft het cijfer echter niet meer minimaal 5 te zijn. 
Zakken op de rekentoets kan dus ook in 2019 niet en in de cum laude regeling telt het resultaat 
voor de rekentoets niet mee voor het vereiste gemiddelde van 8,0 over alle vakken. 
Zie hiervoor artikelen 46, 50 en 52a van het Eindexamenbesluit VO. 
 
Artikel 32 van het Examenreglement dient derhalve als volgt te luiden: 
  
Artikel 32: uitslag 

1. Is vervallen 
2. Voor kandidaten op havo en vwo telt de rekentoets niet mee in de slaag/zak regeling en de 

kernvakregeling.  
De kandidaat is geslaagd indien hij de rekentoets heeft afgelegd en niet meer dan één 5 heeft 
voor de eindcijfers Nederlands, Engels, wiskunde en het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het 
centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is en wordt voldaan aan de voorwaarde dat het 
vak LO beoordeeld is als “voldoende” of “goed” en indien de eindcijfers voldoen aan een van de 
volgende voorwaarden: 
- alles 6 of hoger of; 
- één 5 en de rest 6 of hoger of; 
- één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 of hoger of; 
- twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 of hoger. 

3. Voorschriften judicium cum laude 
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: 

- de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer berekend op 
grond van artikel 50, tweede lid van het Eindexamenbesluit VO, en de vakken van het 
profieldeel, en 

- 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. 
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo 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: 

- de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer berekend op 
grond van artikel 50, tweede lid van het Eindexamenbesluit VO, en de vakken van het 
profieldeel, en 

- het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en 
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle vakken die 

meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 50. 



 

 
 
 
 
Niet veranderd maar wel de moeite waard om te vermelden is dat behaalde rekentoets 
resultaten vervallen zodra een leerling doubleert (in de voorexamenklas) of zakt voor het 
eindexamen. Deze leerling moet dan opnieuw deelnemen aan de rekentoets. 
Zie hiervoor artikel 46 van het Eindexamenbesluit VO.  
Een leerling die overstapt van 5 vwo naar 5 havo gaat in één keer door naar het examen en hoeft 
daarom de rekentoets niet opnieuw te doen. 
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
A.G.H. Vrijburg 
examensecretaris Huygens Lyceum 
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