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Bijlage III, behorende bij artikel 3 van de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel 
volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008 
 

Vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007-2008 
 
 
Tabel 1. Vakcodetabel HAVO/VWO 2007-2008 
 
 
Oud 

Wettelijke vaknaam   Roepnaam   Afk. 
  

Code 
profielvakken 

  

      havo vwo 
Arabische taal Arabisch ar  0111 

Arabische taal 1 Arabisch 1 ar1 0112  

Arabische taal 1,2 Arabisch 1,2 ar12 0113  

Arabische taal (elementair) Arabisch-e ar-2 0114 0114 

biologie (oud) biologie bi 0191  

biologie 1 biologie 1 bi1  0192 

biologie 1,2 biologie 1,2 bi12  0193 

culturele en kunstzinnige vorming 1 ckv1 ckv1 0401 0401 

culturele en kunstzinnige vorming 2 ckv2 ckv2 0402 0402 

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving) beeldend 3 bv3 0403 0403 

culturele en kunstzinnige vorming 3 muziek) muziek 3 mu3 0404 0404 

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama) drama 3 dr3 0405 0405 

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans) dans 3 da3 0406 0406 

culturele en kunstzinnige vorming 2 in combinatie met:         
* culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende 
vormgeving) 

beeldend 2,3 bv23 0407 0407 

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek) muziek 2,3 mu23 0408 0408 

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama) drama 2,3 dr23 0409 0409 

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans) dans 2,3 da23 0411 0411 

Duitse taal 1 Duits 1 du1 0061 0061 

Duitse taal 1,2 Duits 1,2 du12 0062 0062 

economie 1 economie 1 ec1 0231 0231 

economie 1,2 economie 1,2 ec12 0232 0232 

Engelse taal Engels en 0071 0071 

Franse taal 1 Frans 1 fa1 0051 0051 

Franse taal 1,2 Frans 1,2 fa12 0052 0052 

Friese taal Fries fr  0021 

Friese taal 1 Fries 1 fr1 0022  

Friese taal 1,2 Fries 1,2 fr12 0023  

geschiedenis (oud) geschiedenis gs 0121  

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel) geschiedenis1 gs1  0122 

geschiedenis (profieldeel of vrije deel) geschiedenis gs  0123 

geschiedenis en maatschappijleer gesch/mijleer gm 0124 0124 

Griekse taal en letterkunde Grieks gr  0041 

handvaardigheid I (handenarbeid) handv. I ha 0280 0280 

handvaardigheid II (textiele werkvormen) handv. II tw 0290 0290 

Italiaanse taal Italiaans it  0201 

Italiaanse taal 1 Italiaans 1 it1 0202  

Italiaanse taal 1,2 Italiaans 1,2 it12 0203  

Italiaanse taal (elementair) Italiaans-e it-e 0204 0204 

Latijnse taal en letterkunde Latijn la  0031 

letterkunde letterkunde lett 0361 0361 



             22 
                                                           
  
 
 

lichamelijke opvoeding 1 lo 1 lo1 0351 0351 

lichamelijke opvoeding 2 lo 2 lo2 0352 0352 

maatschappijleer 1 (gemeenschapelijk deel) mijleer 1 ma1 0321 0321 

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel) mijleer ma 0322 0322 

natuurkunde 1 natuurkunde 1 na1 0171 0171 

natuurkunde 1,2 natuurkunde 1,2 na12 0172 0172 

Nederlandse taal Nederlands ne 0011 0011 

Russische taal Russisch ru  0091 

Russische taal 1 Russisch 1 ru1 0092  

Russische taal 1,2 Russisch 1,2 ru12 0093  

Russische taal (elementair) Russisch-e ru-e 0094 0094 

scheikunde (oud) scheikunde sk 0181  

scheikunde 1 scheikunde 1 sk1  0182 

scheikunde 1,2 scheikunde 1,2 sk12  0183 

Spaanse taal Spaans sp  0081 

Spaanse taal 1 Spaans 1 sp1 0082  

Spaanse taal 1,2 Spaans 1,2 sp12 0083  

Spaanse taal (elementair) Spaans-e sp-e 0084 0084 

Turkse taal Turks tu  0101 

Turkse taal 1 Turks 1 tu1 0102  

Turkse taal 1,2 Turks 1,2 tu12 0103  

Turkse taal (elementair) Turks-e tu-e 0104 0104 

wiskunde A1 wiskunde A1 wa1 0141 0141 

wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 wa12 0142 0142 

wiskunde B1 wiskunde B1 wb1 0151 0151 

wiskunde B1,2 wiskunde B1,2 wb12 0152 0152 

     

     

blijvend     
Wettelijke vaknaam   Roepnaam   Afk. 

  
Code 

profielvakken 
  

algemene natuurwetenschappen alg.nat.wet. anw 0301 0301 

aardrijkskunde aardrijkskunde ak 0131 0131 

filosofie filosofie fi 0311 0311 

management en organisatie m&o m&o 0251 0251 

informatica Informatica in 0161 0161 

klassieke culturele vorming kcv kcv  0371 

muziek muziek mu 0260 0260 

tekenen  tekenen te 0270 0270 

     

     

     

     

nieuw     
Wettelijke vaknaam   Roepnaam   Afk. 

  
Code 

profielvakken 
  

      havo vwo 

Nederlandse taal en literatuur Nederlandse tali netl 1001 1001 

Engelse taal en literatuur Engelse tali entl 1002 1002 

Franse taal en literatuur Franse tali fatl 1003 1003 

Duitse taal en literatuur Duitse tali dutl 1004 1004 

Spaanse taal en literatuur Spaanse tali sptl 1005 1005 
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Italiaanse taal en literatuur Italiaanse tali ittl 1006 1006 

Russische taal en literatuur Russische tali rutl 1007 1007 

Turkse taal en literatuur Turkse tali tutl 1008 1008 

Arabische taal en literatuur Arabische tali artl 1009 1009 

Latijnse taal en literatuur Latijnse tali latl  1010 

Griekse taal en literatuur Griekse tali grtl  1011 

Spaanse taal en literatuur (elementair) Spaanse tali-e s-e 1012 1012 

Italiaanse taal en literatuur (elementair) Italiaanse tali-e i-e 1013 1013 

Russische taal en literatuur (elementair)  Russische tali-e r-e 1014 1014 

Turkse taal en literatuur (elementair) Turkse tali-e t-e 1015 1015 
Arabische taal en literatuur (elementair) Arabische tali-e a-e 1016 1016 
Friese taal en cultuur Friese tc frtl 1017 1017 
biologie biol biol 1018 1018 

maatschappijleer maatschleer maat 1019 1019 
culturele en kunstzinnige vorming ckv ckv 1020 1020 
geschiedenis geschied ges 1021 1021 
economie econ econ 1022 1022 
natuurkunde natuurk nat 1023 1023 
wiskunde A wisk A wisA 1024 1024 
wiskunde B wisk B wisB 1025 1025 
wiskunde C wisk C wisC  1026 
wiskunde D wisk D wisD 1027 1027 
scheikunde scheik schk 1028 1028 
kunst (algemeen) kunst alg kua 1029 1029 
kunst (beeldende vormgeving)  kunst beeldende vg kubv 1030 1030 
kunst (muziek) kunst muziek kumu 1031 1031 
kunst (drama) kunst drama kudr 1032 1032 
kunst (dans) kunst dans kuda 1033 1033 
maatschappijwetenschappen maatschwet maw 1034 1034 
natuur, leven en technologie nat leven techn nlt 1035 1035 
handvaardigheid handvaardigh hndv 1036 1036 
textiele vormgeving textiele vormg txvg 1037 1037 
lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel) lo lo 0353 0353 

bewegen, sport en maatschappij bsm bsm 1038 1038 
literatuur literatuur lit 1039 1039 
godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gods levens vorm gdlv 1040 1040 
Nederlandse taal zonder literatuur Nederlands zoli nezl 1041 1041 
Engelse taal zonder literatuur Engels zoli enzl 1042 1042 
Franse taal zonder literatuur Frans zoli frzl 1043 1043 
Duitse taal zonder literatuur Duits zoli duzl 1044 1044 
Spaanse taal zonder literatuur Spaans zoli spzl 1045 1045 
Italiaanse taal zonder literatuur Italiaans zoli itzl 1046 1046 
Russische taal zonder literatuur Russisch zoli ruzl 1047 1047 
Turkse taal zonder literatuur Turks zoli tuzl 1048 1048 
Arabische taal zonder literatuur Arabisch zoli arzl 1049 1049 
Latijnse taal en literatuur met kcv Latijn met kcv lakc  1050 
Griekse taal en literatuur met kcv Grieks met kcv grkc  1051 
 
 
 
 
     
Tabel 2. vakcodetabel vmbo 2007-2008 
 

Wettelijke vaknaam Roepnaam afkorting BB KB GL TL 



             24 
                                                           
  
 
 

     Vakcode Vakcode Vakcode Vakcode 
beroepsgerichte programma's in het 
vmbo             
              
Sector techniek             
bouwtechniek       

bouwtechniek - timmeren tim btt 0601 0601 0601  

bouwtechniek - metselen mets btm 0611 0611 0611  

bouwtechniek - 
schilderen/afwerkingstechnieken 

schild bts 0621 0621 0621  

bouwtechniek- fijnhoutbewerking fijnhout btf 0606 0606 0606  

elektrotechniek elek et 0631 0631 0631  

grafimedia gramed gm 0642 0642 0642  

installatietechniek instaltech it 0651 0651 0651  

metaaltechniek metatech mt 0661 0661 0661  

transport en logistiek translog tl 0671 0671 0671  

voertuigentechniek voertech vt 0681 0681 0681  

             
Intrasectorale programma's            

metalektro metalektro me 0686 0686 0686  

bouw-breed bouwbreed bb 0626 0626 0626  

instalektro instalektro ie 0696 0696 0696  

techniek breed techbreed tb 0697 0697 0697  

       
Intersectorale programma's       

ict-route ictroute ictr 0698 0698 0698  
technologie in de gemengde leerweg T techglt tglt   0728  

technologie in de gemengde leerweg E techgle tgle   0729  

technologie in de gemengde leerweg Z&W techglzw tglz   0730  

intersectoraal technologie & commercie intersectc istc 0731 0731 0731  

intersectoraal technologie & dienstverlening intersectd istd 0732 0732 0732  

intersectoraal dienstverlening & commercie intersecdc isdc 0733 0733 0733  

sport,dienstverlening en veiligheid sportdv sdv 0727 0727   

       

       

              
Sector zorg en welzijn 

          
 

uiterlijke verzorging uitverz uv 0701 0701 0701  

verzorging verz vz 0711 0711 0711  

       

Intrasectorale programma's            

zorg en welzijn breed zorgwelbreed zwb 0726 0726 0726  

       

       

              
Sector economie 

            
administratie admin ad 0801 0801 0801  

       

consumptief       

consumptief - horeca horeca coh 0811 0811 0811  

consumptief - bakken bakken cob 0821 0821 0821  

       

handel en verkoop handelverk hv 0831 0831 0831  
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mode en commercie modecom mc 0841 0841 0841  

             
Intrasectorale programma's            
handel en administratie handadm ha 0856 0856 0856  

consumptief-breed consbreed cb 0866 0866 0866  

       

       

       
Sector landbouw 

            
landbouw en natuurlijke omgeving       

LNO plantenteelt/variant: open teelt pteeltopen lnpo 0901   0901  

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt pteeltgesl lnpg 0911   0911  

LNO groene ruimte groenruim lngr 0921   0921  

LNO bloembinden en -schikken bloembin lnb 0931   0931  

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: 
productiedieren 

dierzorgp lndp 0941 
  

0941  

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: 
gezelschapsdieren 

dierzorgg lndg 0951 
  

0951  

LNO verwerking agrarische 
producten/levensmiddelen technologie 

verwagprod vap 0961 
  

0961  

LNO agrarische bedrijfseconomie agrabed lnab  0978   

LNO agrarische techniek agratech lnat  0979   

             
combinatievakken:            
LNO plantenteelt en groene ruimte pteelt-gr pgr  0904   

LNO plantenteelt en bloembinden en -
schikken 

pteelt-b pb  0905   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -
verzorging 

pteelt-d pd  0906   

LNO plantenteelt en verwerking agrarische 
producten 

pteelt-vap pvap  0907   

LNO plantenteelt en agrarische 
bedrijfseconomie 

pteelt-ab pab  0908   

LNO plantenteelt en agrarische techniek pteelt-at pat  0909   

LNO groene ruimte en bloembinden en -
schikken 

groenruim-b grb  0924   

LNO groene ruimte en dierhouderij en -
verzorging 

groenruim-d grd  0925   

LNO groene ruimte en verwerking agrarische 
producten/levensmiddelen technologie 

groenruim-vap grva  0926   

LNO groene ruimte en agrarische 
bedrijfseconomie 

groenruim-ab grab  0927   

LNO groene ruimte en agrarische techniek groenruim-at grat  0928   

LNO bloembinden en -schikken en 
dierhouderij en -verzorging 

bloembin-d bd  0934   

LNO bloembinden en -schikken en verwerking 
agrarische producten/levensmiddelen 
technologie 

bloembin-vap bvap  0935   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische 
bedrijfseconomie 

bloembin-ab bab  0936   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische 
techniek 

bloembin-at bat  0937   

LNO dierhouderij en -verzorging en 
verwerking agrarische producten 

dierzorg-vap dvap  0945   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische 
bedrijfseconomie 

dierzorg-ab dab  0946   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische 
techniek 

dierzorg-at dat  0947   

LNO verwerking agrarische 
producten/levensmiddelen technologie en 
agrarische bedrijfseconomie 

verwagprod-ab vaab  0965   

LNO verwerking agrarische 
producten/levensmiddelen technologie en 

verwagprod-at vaat  0966   
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agrarische techniek 

       

Intrasectorale programma's            

landbouw-breed landbouw lb 0986 0986 0986  

       

       

       

Algemene vakken       
aardrijkskunde aardrijkskunde ak 0131 0131 0131 0131 

Arabische taal Arabisch ar 0111 0111 0111 0111 

biologie biologie bi 0191 0191 0191 0191 

Duitse taal Duits du 0063 0063 0063 0063 

economie economie ec 0233 0233 0233 0233 

Engelse taal Engels en 0071 0071 0071 0071 

Franse taal Frans fa 0053 0053 0053 0053 

Friese taal Fries fr   0021 0021 

geschiedenis en staatsinrichting gesch/staatsinr gs 0125 0125 0125 0125 

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel) kunstv I kv1 0416 0416 0416 0416 

kunstvakken II beeldende vakken-
audiovisuele vormgeving 

beeldend-av bav   0420 0420 

kunstvakken II beeldende vakken-film beeldend-fi bfi   0421 0421 

kunstvakken II beeldende vakken-fotografie beeldend-fo bfo   0422 0422 

kunstvakken II beeldende vakken-
handvaardigheid/handenarbeid 

beeldend-ha bha   0417 0417 

kunstvakken II beeldende vakken-
handvaardigheid/textiele werkvormen 

beeldend-tw btw   0419 0419 

kunstvakken II beeldende vakken-tekenen beeldend-te bte   0418 0418 

kunstvakken II dans dans kda   0414 0414 

kunstvakken II drama drama kdr   0415 0415 

kunstvakken II muziek muziek kmu   0413 0413 

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk 
deel) 

lo lo 0353 0353 0353 0353 

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) mijleer ma 0322 0322 0322 0322 

maatschappijleer II mijleer II ma2 0323 0323 0323 0323 

natuur- en scheikunde I nask I nsk1 0173 0173 0173 0173 

natuur- en scheikunde II nask II nsk2   0174 0174 

Nederlandse taal Nederlands ne 0011 0011 0011 0011 

Spaanse taal Spaans sp 0081 0081 0081 0081 

Turkse taal Turks tu 0101 0101 0101 0101 

wiskunde wiskunde wi 0153 0153 0153 0153 

lichamelijke opvoeding 2 lo2 lo2   0352 0352 

Friese taal en cultuur Friese tc frtl   1017 1017 
 
 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Vakcodetabel basiseducatie 2007-2008   
     
Basiseducatie (is Volwasseneneducatie 
niet zijnde VAVO)     

     
     
wettelijke vaknaam roepnaam afkorting vakcode  



             27 
                                                           
  
 
 

andere taal andere taal at 0991  
beroepen- en loopbaanoriëntatie beroeploopbaan blo 0994  
digitale vaardigheden digvaar diva 0996  
handvaardigheid handvaar hava 0995  
kennis van de wereld kenniswereld kvdw 0993  
maatschappij-oriëntatie maatschoriëntatie maor 0992  
NT2 nt2 nt2 0990  
overig overig  ov 0999  
sleutelvaardigheden sleutvaar sv 0998  
NT2, gericht op alfabetisering nt2a nt2a 1057  

De vakcodes voor vmbo-tl, havo en vwo ten behoeve van voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs zijn gelijk aan de vakcodes voor voor vmbo-tl, havo en vwo en zijn te 
vinden in de desbetreffende tabellen.  
 
 
Technische toelichting  
 
Bovenstaande tabel vervangt de tabel in de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel 
Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006-2007. 
 
Ter voorbereiding op en na afloop van de examens voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenen 
onderwijs wisselen scholen en instellingen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, de Inspectie van het 
Onderwijs, CITO, CFI e.d. Die uitwisseling wordt vergemakkelijkt door één uniforme codering en benaming te 
gebruiken voor de examenvakken. 
Er is ten behoeve van de gegevensuitwisseling met scholen en instellingen een landelijke vakcodering 
ontwikkeld. Die omvat de vakken voor het havo/vwo, het vmbo en het voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs. De vakcodetabel bestaat uit drie delen: 
1. De vakcodetabel voor het havo/vwo; 
2. De vakcodetabel voor het vmbo (BB, KB, GL, TL) 
3. De vakcodetabel voor de basiseducatie.  

Nota bene: voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn de codes voor het havo/vwo en 
het vmbo-tl gelijk aan die in de vakcodetabellen voor het havo/vwo en het vmbo-tl. Daarnaast is er 
een aantal specifieke codes voor basiseducatie. Deze specifieke codes worden vermeld in tabel 3.  

De systematiek van de vakcodering 
 
Vakaanduidingen  
Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met: 
1. de wettelijke vaknaam voor gebruik op een diploma of cijferlijst; 
2. de (korte) vakroepnaam voor gevallen waar gebruik van de (lange) wettelijke vaknaam niet noodzakelijk is; 
3. de vakafkorting voor gebruik in gegevensuitwisselingen;  
4. de vaknummer of vakcode voor gebruik in informatiesystemen. 

 
De vaknaam is wettelijk voorgeschreven. De vakcode is wettelijk voorgeschreven ten behoeve van de 
uitwisseling met de IB-Groep. Deze code is het unieke sleutelveld voor het vak. De roepnaam is de praktische 
toepassing van de vaak lange wettelijke vaknaam en wordt gebruikt in het dagelijks verkeer. De roepnaam 
dient dus jaarlijks centraal te worden afgesproken. De afkorting is enkele jaren geleden in het leven geroepen 
als handreiking aan de scholen en is dus niet wettelijk voorgeschreven. U bent niet verplicht deze afkorting te 
gebruiken. 
 
Daar waar dat verhelderend werkt, is bij een cluster van vakken de afdeling vermeld. De bij de afdeling 
horende elementcodes zijn in de elementcodetabel te vinden.  

 
De 3 tabellen vermelden voor elk vak per kolom de voorgeschreven aanduiding. De wijze van opslag in 
geautomatiseerde administraties van de vakaanduidingen is achtereenvolgens:  
*     wettelijke vaknaam, alfanumeriek, maximaal 72 posities; 
• vakroepnaam, alfanumeriek, maximaal 18 posities; 
• vakafkorting, alfanumeriek, maximaal 4 posities; 
• vaknummer of vakcode, numeriek, 4 posities. 
De sector Landbouw van het vmbo kent zogenaamde combinatievakken. De naam van een combinatievak is 
samengesteld uit de wettelijke vaknamen van twee zelfstandige vakken en kan daardoor groter zijn dan 72 
posities. 
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De vakcode bestaat met ingang van 2007-2008 uit 4 posities. De bestaande twee- of drie-cijferige codes 
zijn voorzien van “voorloopnullen” en de nieuwe vakken die in het havo/vwo zijn gekomen ten behoeve van de 
nieuwe profielen van de tweede fase, zijn voorzien van codes boven 1000. De nieuwe codes worden oplopend 
verstrekt. Er is geen sprake (meer) van het reserveren van bepaalde ranges voor bepaalde onderwijssoorten 
c.q. leerwegen. 
Die nieuwe codes boven de 1000 geldt niet voor nieuw vak LO voor havo en vwo dat de code van vmbo 353 
heeft gekregen. 
 
Voorbeeld voor het havo/vwo en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: 

vakcode  
wettelijke vaknaam 

 
Vakroepnaam 

 
vakafkorting havo vwo 

Franse taal en literatuur Franse tali fatl 1003 1003 

 
Voorbeeld voor het vmbo-tl en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 

Vakcode  
wettelijke vaknaam 

 
vakgroepnaam 

 
vakafkorting BB KB GL TL 

Nederlandse taal Nederlands ne 0011 0011 0011 0011 
elektrotechniek elek et 0631 0631 0631 -- 

 
 
Het vmbo kent de volgende leerwegen: 

• BB = basisberoepsgerichte leerweg 
• KB = kaderberoepsgerichte leerweg 
• GL = gemengde leerweg 
• TL = theoretische leerweg. 

 
In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg is het beroepsgerichte programma 
bepalend voor de sector waarin de leerlingen examen doen. De elementcodering is hier op afgestemd (zie 
aldaar).  
Voor LWOO en LWT kunnen bij overeenkomstige opleidingen voor de beroepsgerichte programma’s dezelfde 
vakcodes gehanteerd worden als in de vakcodetabel van het vmbo BL zijn opgenomen, echter in combinatie 
met de respectievelijk bij LWOO en LWT behorende elementcodes. 
 
 
 
Wijzigingen ten opzichte van de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel 
Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006-2007 zijn: 
 
HAVO/VWO 
Als gevolg van de vernieuwing van de profielen van de tweede fase hebben verschillende vakken een andere 
naam (en inhoud) gekregen. De oude en de nieuwe profielen komen gedurende de overgangsperiode naast 
elkaar voor. Daarom is de vakkentabel voor het havo/vwo in drieën gedeeld: oud, blijvend en nieuw.  
Oud = de vaknamen die niet terugkeren onder de nieuwe profielen van de tweede fase, blijven gelijk aan die in 
2006-2007 en verdwijnen na de overgangsperiode. 
Blijvend = de vaknamen die worden gehandhaafd onder de nieuwe profielen van de tweede fase, blijven gelijk 
aan die in 2006-2007.  
Nieuw = de nieuwe vaknamen die horen bij de nieuwe profielen van de tweede fase. 
 
De vaknamen die nieuw zijn als gevolg van de nieuwe profielen van de tweede fase, hebben allemaal een 
nieuwe roepnaam, afkorting en vakcode gekregen. Hierboven is de uitbreiding van het aantal posities van de 
vakcode nader toegelicht. 
Alle vaknamen in de categorie Nieuw zijn beschikbaar voor zowel het havo als het vwo. Met behulp van de 
elementcode kan het onderscheid tussen beide onderwijssoorten worden aangegeven. 

 
Er is een drietal vaknamen dat tot nu toe slechts beschikbaar was voor het havo, terwijl ze onder de nieuwe 
profielen van de tweede fase gaan gelden voor het havo en het vwo. Deze vaknamen zijn met een nieuwe 
roepnaam, afkorting en code opgenomen in de categorie Nieuw. Teneinde het onderscheid te kunnen maken 
met de oude situatie, is aan dezelfde vaknaam in de categorie Oud toegevoegd “(oud)”. Het betreft de 
vaknamen biologie, geschiedenis en scheikunde. 
 
De vaknaam lichamelijke opvoeding (opvolger van lichamelijke opvoeding I) is gelijk aan de bestaande 
vaknaam in het vmbo, waaraan met ingang van 2007-2008 de verduidelijking “(gemeenschappelijk deel)” is 
toegevoegd. De volledige wettelijke naam is dus: lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel). Het is een 
nieuwe vaknaam in het havo/vwo, maar de attributen zijn gelijk aan die van het bestaande vak in het vmbo. 
 
De incorrecte afkorting “ar-2” in de categorie Oud bij Arabische taal (elementair) is vervangen door “ar-e”. 
 
Nieuwe vakken in havo en vwo als gevolg van invoering combinatiecijfer 
Het invoeren van het combinatiecijfer brengt met zich mee dat er een aantal nieuwe vakken bij komt.  
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Op de eerste plaats zijn dat de vakken die genoemd worden in het onlangs gewijzigde Inrichtingsbesluit WVO: 
literatuur en godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.  
(Nota bene: het verschil tussen het nieuwe vak literatuur en het oude vak letterkunde is dat letterkunde altijd 
op de cijferlijst kwam, terwijl de school bij literatuur kan kiezen of het een eigen cijfer krijgt of wordt 
geïntegreerd met de bijbehorende talen.) 
 
Op de tweede plaats krijgen de moderne talen een verschijningsvorm zónder literatuur. Als de leerling het vak 
literatuur volgt als onderdeel van het combinatiecijfer, dan dient hij de moderne talen in zijn vakkenpakket te 
volgen in de vorm zonder literatuur. (Nota bene: de klassieke vreemde talen komen uitsluitend voor in de vorm 
mét literatuur.)  
 
Op de derde plaats krijgen de klassieke vreemde talen een verschijningsvorm mét kcv. Scholen kunnen ervoor 
kiezen om kcv onderdeel te laten uitmaken van het combinatiecijfer. Kiezen ze daar niet voor, dan dient kcv 
onderdeel te zijn van het schoolexamen van de klassieke talen. Dit laat natuurlijk onverlet dat kcv als 
afzonderlijk keuzevak of ter vervanging van ckv blijft bestaan voor havo- & vwo-leerlingen. 
 
 
VMBO 
Vooruitlopend op de wettelijke vaststelling maar aansluitend op de praktijk, wordt de vaknaam grafimedia (en 
bijbehorende attributen) gebruikt in plaats van grafische techniek. 
 
Lichamelijke opvoeding 2  is nieuw bij de algemene vakken. 
 
Friese taal is ook toegestaan in vmbo-bb en –kb. 
 
Aan de bestaande vaknaam lichamelijke opvoeding is “(gemeenschappelijk deel)” toegevoegd. De volledige 
wettelijke naam is nu dus: lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel). Bij het onderdeel HAVO/VWO is 
hierover uitleg gegeven. 
 
Twee intersectorale programma’s zijn in drieën gesplitst: technologie in de gemengde leerweg en 
intersectoraal. De uitgesplitste vaknamen zijn ten behoeve van de examens in het schooljaar 2006-2007 reeds 
via www.examenblad.nl gepubliceerd, maar worden nu voor het eerst formeel in de vakcodetabel opgenomen. 
 
De voorheen “ondersteunende vakken” van de sector Landbouw zijn omgezet in volwaardige LNO-vakken. De 
beide vaknamen zijn aangepast aan de systematiek van de overige vaknamen in deze sector; de roepnamen, 
afkortingen en codes zijn niet gewijzigd (behoudens de uitbreiding van de code naar 4 posities). Het betreft 
LNO agrarische bedrijfseconomie en LNO agrarische techniek. 
 
Volwasseneneducatie 
 
Zie hierboven voor de wijzigingen in de vaknamen voor het vmbo-tl, het havo en het vwo voor het voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs. 
Voor de alfabetisering van allochtonen is het nieuwe vak NT2, gericht op alfabetisering toegevoegd met code 
1057. 
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