
Wanneer ben ik geslaagd voor de
HAVO/Atheneum

Je slaagt voor het eindexamen als je:

● Gemiddelde cijfer Centraal Examen 5,5 of hoger

● Kernvakken: Hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer; Voor de overige kernvakken moet je

een 6 of hoger als eindcijfer halen.

● Eindcijfer alle examenvakken:

- als je eindcijfers 6 of hoger zijn;

- je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;

- je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van

al je eindcijfers tenminste 6,0 is;

- je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger

zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers tenminste 6,0 is;

- Geen eindcijfer lager dan een 4. Het combinatiecijfer en de individuele

eindcijfers in het combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel.

Maatregelen afname centrale examens 2021:
● Om de voorbereidingstijd voor het centraal examen te vergroten, krijgen

leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over het eerste en
het tweede tijdvak.

● Uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afname dagen.
● Een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling mag van twee

vakken het centraal examen herkansen.
● Een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) begin juli op de scholen.
● Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen

van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per
schoolsoort. Voor het havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor
zover van toepassing wiskunde (A of B) kernvakken.



Combinatiecijfer en compensatieregeling Havo en VWO

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van voor HAVO/VWO:
maatschappijleer, CKV (alleen leerlingen die in 2019 voor de eerste keer
examen doen voor de Havo)  en het profielwerkstuk. Dit zijn 'kleine' vakken die met een cijfer
op de cijferlijst staan, maar waarvoor je geen examen doet. Bij bepaalde resultaten is
compensatie vereist om te kunnen slagen. Die compensatie kan komen van de 'kleine'
vakken die met een cijfer op je lijst staan, maar waarvoor je geen examen doet. Het
gemiddelde van de cijfers voor deze vakken weegt mee als combinatiecijfer.

NB Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden; zie daarvoor de

officiële site:

https://www.examenblad.nl/onderwerp/uitslagbepaling-havo-en-vwo/2021

https://www.examenblad.nl/onderwerp/uitslagbepaling-havo-en-vwo/2021

