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Geachte heer, mevrouw, 
 
Kunst (algemeen) kent op het havo in 2009 een centraal examen. In het rooster voor het centraal examen staat 
als afnamemoment vermeld dinsdag 19 mei 2009 van 9:00 tot 12:00 uur. Ook aan bezemkandidaten havo kunt u 
op dit moment dit examen als schoolexamen ckv2 afnemen. 
 
Het examen wordt via de computer afgenomen. Het aantal voor afname beschikbare computers moet daarom 
gelijk zijn aan het aantal kandidaten dat tegelijkertijd het examen aflegt, plus 10% reservecomputers. Als u meer 
kandidaten hebt dan het aantal beschikbare computers, dan kunt u dat in eerste instantie oplossen door middel 
van een quarantaineregeling, met afname in twee opeenvolgende sessies. Het kan echter zo zijn, dat u ook met 
quarantaine niet aan alle kandidaten op 19 mei een computerplaats kunt bieden, bijvoorbeeld omdat veel van uw 
kandidaten ’s middags deelnemen aan wiskunde A of B. Voor die situatie is er een extra examenzitting met 
andere opgaven. Deze extra examenzitting vindt plaats op vrijdag 15 mei van 9:00 tot 12:00 uur. Ook op deze 
datum kunt u middels quarantaine een tweede groep inplannen. 
 
LET OP: in het examenrooster 2009 staat op 4 juni een tweede tijdstip gepland. Dit tweede tijdstip vervalt, de 
extra examenzitting op vrijdag 15 mei komt daarvoor in de plaats. 
 
Vandaag ontvangt u een emailbericht met het verzoek een antwoordformulier in te vullen en uiterlijk 16 januari te 
verzenden naar de IB-Groep. 
Op het formulier kunt u aangeven of u de opgaven voor de extra examenzitting nodig hebt.  
Op het formulier wordt ook gevraagd naar informatie over het aantal voor de afname beschikbare computers. 
Deze informatie is voor ons van belang voor het beleid in de examenjaren na 2009. 
 
Bij het gebruik van de extra examenzitting moet rekening worden gehouden met onder meer het feit dat voor één 
vak in één tijdvak twee verschillende normeringstermen kunnen worden vastgesteld, en met de verdeling van de 
kandidaten over beide data. Op de informatiebijeenkomst van 3 februari 2009 in Utrecht wordt ingegaan op de 
voorwaarden en mogelijkheden. Voor deze bijeenkomst kunt u zich in tegenstelling tot eerdere berichtgeving nog 
tot 28 januari aanmelden via www.cevo.nl. 
 
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan kunt u deze stellen aan Freya Martin via 
info@cevo.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Freya Martin 
Clustermanager CEVO talen en kunst en cultuur havo/vwo 
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