HAVO Schooljaar 2021-2022
Je bent geslaagd voor havo als je alle verplichte vakken volledig hebt afgerond
en je aan deze 5 eisen voldoet:

eis 1

Je gemiddelde cijfer van de centrale examens is
5,5 of hoger. Met 5,49 of lager ben je gezakt.

eis 2

Je hebt maximaal één 5 als eindcijfer voor de kernvakken
(Nederlands, Engels, wiskunde). Voor de andere kernvakken
heb je een 6 of hoger.
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eis 3

Geen enkel eindcijfer mag afgerond lager zijn dan een 4.
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eis 4

Je hebt voor Lichamelijke Opvoeding ten minste
de beoordeling ‘voldoende’.

v

eis 5

Je eindcijfers (inclusief de kernvakken) voldoen aan één van
de volgende eisen:
•
•
•

•

•

Al je eindcijfers zijn
6 of hoger, of
Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn
6 of hoger, of
Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én
het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond ten
minste een 6, of
Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of
hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is
onafgerond ten minste een 6, of
Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers zijn 6
of hoger én het gemiddelde van je eindcijfers is
onafgerond ten minste een 6.
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Als je geen eindexamen wiskunde doet dan moet je het SE rekenen hebben afgelegd. Het
resultaat is niet van invloed op de uitslag (of je slaagt).
Dit jaar is het mogelijk om één vak niet mee te laten tellen bij het bepalen van je uitslag.
Voldoe je door één vak weg te laten en opnieuw de eisen te doorlopen wel aan alle eisen,
dan ben je toch geslaagd. Kijk voor de voorwaarden hiervoor bij het kopje: Een vak
weglaten in 2022 in de toelichting.

Een vak weglaten

Vak op hoger niveau

Dit jaar is het mogelijk om één vak niet mee te laten tellen
bij het bepalen van je uitslag. Voldoe je door één vak weg
te laten en opnieuw de eisen te doorlopen wel aan alle
eisen, dan ben je toch geslaagd. Je hoeft niet eerst een
herkansing te maken.

Als je een vak op hoger niveau doet, telt dit op dezelfde
manier mee als een vak op je eigen niveau. Dit komt
op je diploma en cijferlijst te staan. Als het examen op
hoger niveau tegenvalt, kun je alsnog dat examen op je
eigen niveau doen. Dan geldt het laatst behaalde cijfer.
Daarnaast heb je nog steeds recht op één herkansing.

Je kan niet het combinatiecijfer weglaten. Wel één van de
vakken die in het combinatiecijfer zitten.
Het vak dat je weglaat mag geen kernvak (Nederlands,
Engels, wiskunde) zijn. Volg je het profiel CM en heb je
wiskunde gekozen dan is dit een kernvak, en mag je het
dus niet weglaten.
Het vak dat je weglaat komt wel op de cijferlijst bij je
diploma te staan. Het heeft geen invloed op het diploma
en het profiel dat je haalt of je een vak weglaat.
Let op: je moet wel alle verplichte vakken volledig hebben
afgerond, dus het gehele PTA en als een vak een centraal
examen heeft moet je dit examen gemaakt hebben.

Hoe wordt mijn eindcijfer berekend?
Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het
schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer
(CE), afgerond op een geheel cijfer. Een 5,49 wordt een
5, een 5,5 wordt een 6. Als er voor een vak geen centraal
examen is, dan is het schoolexamen ook het eindcijfer.

Wat zijn de kernvakken?
Iedereen op het havo heeft Nederlands en Engels, maar
niet iedereen heeft wiskunde. Heb je geen wiskunde? Dan
zijn de kernvakken voor jou alleen Nederlands en Engels.
Als je wel wiskunde A of B doet, telt wiskunde wel mee als
kernvak. Alleen als je wiskunde als extra vak volgt geldt
de standaardregel dat het extra vak niet meetelt voor de
uitslag als je daardoor zou zakken.

Wat is het combinatiecijfer?
Met ingang van 2019 is het combinatiecijfer
het gemiddelde van CKV, maatschappijleer, het
profielwerkstuk en als de school dat aanbiedt ANW
of levensbeschouwing/godsdienst of literatuur. Hoe
het combinatiecijfer is samengesteld, legt de school
vast in het examenreglement (dit geldt ook voor als
je dit jaar opnieuw examen doet). Deze vakken uit
het combinatiecijfer hebben alleen schoolexamens.
Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. Ook de
afzonderlijke onderdelen moeten met een 4 of hoger
worden afgesloten.

Examen in extra vak
Als je door het meetellen van een extra vak zou zakken,
telt dat vak niet mee. Als je dat vak dan ook niet op je
cijferlijst wilt hebben, dan moet je dit aangeven bij je
school.

Meer informatie nodig?
Heb je nog meer vragen over wanneer je geslaagd bent,
hoe je kunt herkansen of wat je kunt doen als je gezakt
bent? Vraag het je docent of mentor of neem contact op
met het informatiecentrum van het LAKS via www.laks.nl
of 030 7900910.

Mijneindexamen.nl
Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan
over het centraal examen.
Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde
examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en
correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels
en tips zijn in de app te vinden.

