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Geachte dames en heren, 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de veranderingen die zich op dit moment 
en in de komende jaren voordoen ten aanzien van de examens 
biologie/natuurkunde/scheikunde havo en vwo. 
 
1 In het schooljaar 2013-2014 starten in 4 havo en 4 vwo de nieuwe 

examenprogramma’s biologie/natuurkunde/scheikunde. De eerste centrale 
examens van deze programma’s worden afgenomen in mei 2015 op havo en 
mei 2016 op vwo. De syllabi en examenprogramma’s vindt u op 
www.examenblad.nl onder het jaar 2015 (havo) en 2016 (vwo). Voor het SE-
deel is door de SLO een handreiking gemaakt, die te vinden is op www.slo.nl. 
 

2 In het eerste jaar dat er een centraal examen volgens het nieuwe programma 
wordt afgenomen, is er voor de leerlingen, die door studievertraging (zakken 
of anderszins) nog zijn voorbereid aan de hand van het oude programma, de 
laatste mogelijkheid om een bezemexamen te doen, dat wil zeggen een 
centraal examen gebaseerd op het oude programma zoals dat de afgelopen 
jaren is afgenomen. 
 

3 Voor het eerste centrale examen natuurkunde volgens het nieuwe programma 
(2015 voor havo en 2016 voor vwo) geldt dat: 

 
a. Een Binas 6e editie is toegestaan. Een Binas 5e druk is niet meer 

toegestaan. Voor het bezemexamen is alleen Binas 5e druk toegestaan. 
 

b. De grafische rekenmachine niet meer is toegestaan, wel een gewone 
rekenmachine. Voor het bezemexamen is de grafische rekenmachine 
nog wel toegestaan. 

 
c. Tijdelijke afwijking voor het CE havo 2015 en 2016. In het centraal 

examen van 2015 en 2016 zullen GEEN vragen worden gesteld over 
subdomein E1 (zonnestelsel en heelal). Het onderwerp mag getoetst 
worden in het SE, maar dat is niet verplicht. Meer informatie hierover 
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is te vinden in de handreiking van SLO. Het feit dat het hier een 
tijdelijke afwijking betreft, houdt in dat er vanaf het centraal examen 
van 2017 wel vragen gesteld kunnen worden over subdomein E1. 

 
d. Tijdelijke afwijking voor het CE vwo 2016 en 2017. In het centraal 

examen van 2016 en 2017 zullen GEEN vragen worden gesteld over 
subdomein D2 (elektrische en magnetische velden). Het onderwerp 
mag wel getoetst worden in het SE, maar dat is niet verplicht. Meer 
informatie hierover is te vinden in de handreiking van SLO. Het feit dat 
het hier een tijdelijke afwijking betreft, houdt in dat er vanaf het 
centraal examen van 2018 wel vragen gesteld kunnen worden over 
subdomein D2. 

 
e. In het voorjaar van 2013 wordt een voorbeeldexamen natuurkunde 

gepubliceerd op cve.nl 
 

4 Voor het eerste centrale examen scheikunde volgens het nieuwe programma 
(2015 voor havo en 2016 voor vwo) geldt dat: 
 

a. Een Binas 6e editie is toegestaan. Een Binas 5e druk is niet meer 
toegestaan. Voor het bezemexamen is alleen Binas 5e druk toegestaan. 
 

b. De grafische rekenmachine niet meer is toegestaan, wel een gewone 
rekenmachine. Voor het bezemexamen is de grafische rekenmachine 
nog wel toegestaan. 
 

c. In het najaar van 2013 wordt een voorbeeldexamen scheikunde 
gepubliceerd op cve.nl 

 
5  Voor het eerste centrale examen biologie volgens het nieuwe programma 

(2015 voor havo en 2016 voor vwo) geldt dat: 
 

a. Een Binas 6e editie is toegestaan. Een Binas 5e druk of Biodata 2e druk 
is niet meer toegestaan. Voor het bezemexamen is alleen Binas 5e druk 
of Biodata 2e druk toegestaan. 

 
In verband met de goede voorbereiding van kandidaten voor het centraal examen 
2015 (havo) en 2016 (vwo) en volgende jaren verzoeken wij u zich ervan te 
vergewissen dat uw docent biologie/natuurkunde/scheikunde op de hoogte is van 
de stand van zaken. 
 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebt, kunt u die 
richten aan Peter van Wijk, tel. 030-2840700 of e-mail p.vanwijk@cve.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van Wijk 
Plaatsvervangend clustermanager exacte vakken havo en vwo  
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