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Havo
In schooljaar 2020-2021 ben je geslaagd voor het examen havo als je aan de volgende
voorwaarden voldoet:
1. Het gemiddelde van alle CE-cijfers is 5,5 of hoger;
2. Je hebt hooguit één 5 voor een kernvak en een 6 of hoger voor de andere twee
kernvakken. De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde;
3. Het vak LO is beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’;
4. Alle eindcijfers zijn (afgerond) een 4 of hoger. Het combinatiecijfer en de individuele
eindcijfers in het combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel;
5. Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
▪ al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of;
▪ je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of;
▪ je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger. En het gemiddelde van
al je eindcijfers is ten minste 6,0, of;
▪ je hebt 2 keer een 5, of één 5 en één 4, en al je andere eindcijfers zijn 6 of
hoger. En het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
Toelichting rekentoets
De rekentoets wordt alleen nog afgenomen bij kandidaten die geen Wiskunde in hun
vakkenpakket hebben. Deze rekentoets zal worden afgenomen in februari 2021 en maakt
geen deel uit van het Centraal Examen (CE).
Toelichting combinatiecijfer
▪ Het combinatiecijfer wordt berekend uit de eindcijfers voor de vakken
maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk.
▪ De eindcijfers (het gaat dus om hele getallen) voor maatschappijleer, CKV en het
profielwerkstuk worden gemiddeld; hierbij zijn de onderlinge gewichten gelijk.
Vervolgens wordt dit gemiddelde weer afgerond op het nabijgelegen gehele getal.
Toelichting extra vak(ken) in het vrije deel
Zogenaamde extra vakken worden niet betrokken bij de bepaling van de uitslag van het
examen, maar worden - tenzij je dit niet wenst - wel vermeld op je cijferlijst.

