
 

Toegestane hulpmiddelen Havo Vwo CE 2021 

Vak Hulpmiddel 

Alle vakken 
 

Basispakket, bestaande uit: 
- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier  
- tekenpotlood 
- blauw en rood kleurpotlood 
- liniaal met millimeterverdeling  
- passer 
- geometrische driehoek  
- vlakgum 
- rekenmachine 

Alle schriftelijke examens 
 

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands  
of 
eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal- 
Nederlands  

Latijn 
 
 

Latijns woordenboek  
Ook is het toegestaan een van deze grammaticaoverzichten als 
los boekje naast een ander Latijns woordenboek te gebruiken. 

Moderne vreemde talen 
 

Woordenboek naar en van de doeltaal; 
Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek 
Engels-Engels 

Wiskunde A,B,C, 
 
 
Rekenapparaat 

- Grafische rekenmachine 
- roosterpapier in cm2 
 
De machines die in 2021 in elk geval zijn toegestaan: 
Casio: 
- fx-9860GII(SD) (mits voorzien van examenstand): OS2.07 en  
  hoger;      
- fx-CG20 (mits voorzien van examenstand): OS2.01 en hoger; 
- fx-CG50. 

Hewlett Packard: 
- HP Prime (mits voorzien van de meest recente Nederlandse                
examenstand).  

Texas Instruments: 
- TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje; 
- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5; 
- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 
4.4.0.532 

Biologie, natuurkunde, 
scheikunde 

- goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie of Sciencedata 

Aardrijkskunde Een atlas is niet langer toegestaan bij het centraal examen 

Kunst Computer (Facet) 

 
- Er mag geen Tipp-ex of blanco roller gebruikt worden 
- De examens mogen niet met potlood worden gemaakt 

  
Kandidaten met dyslexie 
Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo GL/TL, de 
papieren examens Nederlands en Engels vmbo GL/TL dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische 
kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie 
(volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO), mag het gebruik van spellingcontrole wel worden 
toegestaan. 
 
Horloge en/of smartwatch en koptelefoon/oordoppen 
Het is niet toegestaan om een horloge of smartwatch bij je te hebben of te dragen tijdens het examen. 
Ook is een koptelefoon of oordoppen niet toegestaan. 

 


