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Vragen en antwoorden live-chat 1 april 2021
Algemeen
Wanneer zijn de SE cijfers bekend?
SE-cijfers worden 19 april vastgesteld tijdens de cijfercontrole.
Zijn de eisen om naar het vwo door te stromen versoepeld?
Je mag altijd met een havo-diploma op zak naar het vwo doorstromen. Het vwo is moeilijker, het is
daarom wel handig als je iets meer dan een 5,5 gemiddeld staat.
Is het niveau van het CE aangepast vanwege leerachterstanden door corona?
Het niveau is niet aangepast, de normering wel. Die is dit jaar afhankelijk van hoe het examen
landelijk is gemaakt
Bij het vakkenpakket CM havo is wiskunde een keuzevak. Telt dit dan als een kernvak of zou dit
kunnen vervallen?
Wiskunde telt dan als kernvak, tenzij het een 8e havo-vak is.
Moet je voor het CE een 5.5 gemiddeld halen of voor het SE en CE samen?
De 5.5-regel geldt alleen voor cijfers die behaald worden voor de Centrale Examens.
Scoren leerlingen beter of slechter op het centraal examen ten opzichte van de schoolexamens?
Dat wisselt per vak.
Wordt er door de school een examenbundel verstrekt?
De school verstrekt geen bundels. Wel zijn er meerdere sites waar je eindexamens online kunt
vinden, bijvoorbeeld op examenblad.nl
Stel dat je ziek bent op de dag van een examen, is ziekmelden dan voldoende of moet er nog iets
speciaals doorgegeven worden?
Nee, een tijdige melding is goed. Tijdig is voor de start van de examensessie!
Krijg je weer wat te drinken tijdens de examens?
Er wordt een drankje verstrekt tijdens het examen. Maar neem vooral zelf ook iets mee
Zijn de bouwwerkzaamheden afgerond als de examens zijn?
Ja, de bouwwerkzaamheden zijn dan afgerond.
Wat zijn de cijfereisen om te slagen (behalve dat je 1 niet kernvak mag schrappen)?
Voor de verschillende niveaus is dat te vinden op de site: www.mijneindexamen.nl
Waar kan ik nog meer informatie vinden over het examen?
Voor meer informatie: https://www.lerenvoorhetexamen.nl/
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Vak wegstrepen
Als je een vak wegstreept, telt deze dan wel mee voor het gemiddelde van een 5.5 om te slagen?
Nee. Dit vak telt ook niet mee in de 5,5 regeling.
Mag je een vak weglaten om cum laude te slagen (ook al is het een voldoende)?
Cum Laude is gebaseerd op alle vakken. Je kunt hier geen vak buiten beschouwing laten, zoals bij de
uitslag-bepaling.
Zijn er afspraken met vervolgopleiding over het mogelijk wegstrepen van een vak?
Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan de cijferlijst
wanneer een cijfer niet wordt betrokken bij de uitslagbepaling.
Geldt bij het wegstrepen van een cijfer dat dit cijfer niet meegerekend wordt voor het gemiddelde
van minimaal een 5,5 voor het centraal eindexamen?
Correct. Een vak buiten beschouwing laten gaat over het eindcijfer en de 5,5 van het CE
Telt het cijfer van een weggestreept vak mee bij de eindbeoordeling?
Een vak dat buiten beschouwing wordt gelaten telt op geen enkele manier mee.
Geldt nog steeds dat je met een hoog cijfer voor bijvoorbeeld maatschappijleer een kernvak kunt
compenseren?
Voor havo en vwo geldt dat je voor maatschappijleer, ckv, godsdienst en PWS een gemiddeld cijfer
krijgt: het combinatiecijfer. Dat cijfer kan een compensatie punt opleveren wanneer het hoger is dan
een 6.
Kan je voor zowel het schoolexamen als het centraal eindexamen een cijfer wegstrepen?
Een 'extra vak' mag je op ieder moment laten vallen. De nieuwe bepaling, waarbij leerlingen een
cijfer mogen wegstrepen, geldt alleen voor een niet-kernvak waar zowel een volledig schoolexamen
als een centraal examen voor is gemaakt.
Geldt het doorstrepen van een vak over het examen of eindcijfer van SE en CE?
Het eindcijfer telt niet mee. Het cijfer dat is behaald op het Centraal Examen voor dit vak wordt
buiten beschouwing gelaten bij de 5.5 regel.
In totaal moet je voor je examen 38.5 punten halen als je in 7 vakken examen doet (5.5 x 7). Als je
een vak doorstreept, betekent dit dat je dan een totaal van 33 punten moet hebben?
Klopt! Dan is het gemiddelde van alle Centrale Examens inderdaad een 5.5.
Extra vakken
Vmbo-leerlingen hebben 1 extra vak. Mogen zij dan 2 vakken wegstrepen?
Leerlingen op het vmbo mogen 1 van de 7 vakken wegstrepen. Bij 8 vakken mag nog een extra vak
vervallen.
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Hoe zit het met een achtste vak, mavo doet examen in 6 vakken dus het 7e vak is dan toch het
extra vak?
Leerlingen doen centraal examen in 7 vakken. Maatschappijleer/Global Studies is een verplicht vak
met alleen een schoolexamen. Daarop aanvullend, er zijn 5 leerlingen met het vak LO2. Ook dit vak
heeft alleen een schoolexamen.
Onvoldoendes
Mag je voor een van de kernvakken op vwo een 4 of 5 halen en kun daarmee slagen?
Een 4 mag niet in de kernvakken.
Stel je haalt op je examen een 3, kan je dan nog slagen?
Normaal gesproken niet. Dit schooljaar kan je een vak wegstrepen wanneer dit cijfer behaald wordt
voor een niet-kernvak.
Als ik twee onvoldoendes ga halen voor het eindexamen en ik laat er een vallen dat geen kernvak
is en ik sta een 4 voor een vak dat ook geen kernvak is ben ik dan geslaagd?
Indien je een 4 hebt voor een eindcijfer dat blijft staan, is het nodig dat het eindcijfer voor een ander
vak een (afgerond) 7 of hoger is.
Examenuitslag
Wanneer zijn de uitslagen bekend?
De uitslag van tijdvak 1 is op 10 juni
De uitslag van tijdvak 2 is op 2 juli
De uitslag van tijdvak 3 is op 15 juli
Krijg je op 10 juni te horen of je geslaagd bent? Zo niet, kan je dan in het tweede tijdvak
herkansingen doen
Wanneer je voor alle vakken in tijdvak 1 examen hebt afgelegd, krijg je op 10 juni te horen of je
geslaagd bent en kunnen herkansingen worden opgegeven.
Herkansingen
Hoe zit het met het herkansen voor het IB-examen voor de klassen die tweetalig doen? Kan dat
ook met de 2 herkansingen die je krijgt of gaat dat buiten de 'normale examens' en die regeling?
IB-examens vallen buiten deze regeling en is niet herkansbaar.
Als een leerling een herkansing doet, telt dan het hoogste cijfer?
Bij een herexamen geldt altijd het hoogste cijfer. Ook wanneer een leerling al geslaagd is heeft hij/zij
recht op twee herkansingen.
Ik doe mavo, maar ik doe Engels examen op havo-niveau. Als ik zak op havo-niveau kan ik die dan
nog herkansen op havo-niveau?
Zeker, je hebt recht op twee herkansingen.
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In de informatie die Rijksoverheid in het service-document geeft, staat over het 3e tijdvak: Indien
nodig kan een leerling, net als in een regulier tweede tijdvak, ook een eerste afname van een vak
afleggen, als hij of zij dit examen nog niet heeft kunnen afleggen. Hieruit zou je kunnen afleiden
dat leerlingen naast de twee herkansingen, ook een gemist examen kunnen doen. Hoe zien jullie
dat?
Het derde tijdvak is het ultieme moment om de herkansingen en eventueel openstaande examens te
maken. Als het roostertechnisch past kan het. Tijdvak 3 is echter flink gecomprimeerd. In een paar
dagen zijn alle vakken gepland. Niet alles is mogelijk!
Diploma-uitreiking
Zijn er meerdere diploma-uitreikingen? Of is die pas na het 3e tijdvak?
Wij zullen hierover nog communiceren.

