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Aan de directeuren van scholen voor  
havo en vwo 
 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp Kenmerk datum   
Toekomst centraal examen CEVO 08.0514 14 april 2008 
Nederlands havo/vwo 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij willen wij de docenten Nederlands havo/vwo op uw school uitnodigen voor een 
informatiebijeenkomst op donderdag 15 mei a.s. met als thema de toekomst van de centrale examens 
Nederlands havo en vwo. De bijeenkomst zal in Hogeschool Domstad te Utrecht, Weg der Verenigde 
Naties 1 gehouden worden van 16.30 – 20.00 uur.  
 
De Cevo is van mening dat een herinrichting van het huidige centrale examen gewenst is met het oog op 
een kwaliteitsverbetering en op een betere aansluiting op het vervolgonderwijs. De door 
vervolgopleidingen gewenste schriftelijke taalbeheersing vraagt daarbij om bijzondere aandacht. 
 
Tijdens de bijeenkomst willen wij hier dieper op ingaan en u informeren over de pilot “Naar een ander 
centraal examen Nederlands havo/vwo”. In deze pilot wordt de mogelijkheid van een prominentere rol van 
schrijfvaardigheid in het centraal examen onderzocht en een bijstelling van het examen leesvaardigheid 
getest. Aan het eind van de bijeenkomst vernemen wij graag van u of u interesse heeft om aan één van de 
pilots deel te nemen. 
 
Wij hopen met deze brief uw belangstelling te hebben gewekt en docenten Nederlands van uw school op 
15 mei a.s. te mogen ontvangen. Docenten Nederlands kunnen zich middels bijgevoegd 
aanmeldingsformulier voor de informatiebijeenkomst aanmelden. 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 talen en kunst & cultuur CEVO 
 
Bijlagen:  
- aanmeldingsformulier informatiebijeenkomst 
- routebeschrijving Hogeschool Domstad 
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Aanmeldingsformulier 
 

Informatiebijeenkomst 15 mei 2008 voor docenten Nederlands havo en vwo 
 
 
 donderdag 15 mei 2008 

16.30 – 20.00 uur 
Hogeschool Domstad, Utrecht 

 
 
 
 
 

Graag per persoon een formulier invullen. 
 

Dit formulier uiterlijk 2 mei zenden aan: 
 

 CEVO 
T.a.v. Tjitske Vos 
Postbus 8128 
3503 RC Utrecht

 
 
 
 
 

of faxen naar:  
 

CEVO 
T.a.v. Tjitske Vos 
(030) 2840709

 
 
 
 
 

of mailen naar: 
 

 
t.vos@cevo.nl 

 
 
 
 
 
Ik ben aanwezig op de informatiebijeenkomst op 15 mei in Utrecht 
 
Schoolnaam en locatienaam: _______________________________________________ 
 
 
Brinnummer: _______________________________________________ 
 
 
Plaatsnaam: _______________________________________________ 
 
 
Mijn naam als docent: _______________________________________________ 
 
 
E-mailadres: _______________________________________________ 
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Adres en Routebeschrijving Hogeschool Domstad

Nevenvestiging Weg der Verenigde Naties 1 

3527 KT Utrecht 

tel.: 030 29 27 777 

fax.: 030 29 27 778 

  

Per openbaar vervoer

Vanaf Centraal Station Utrecht:

 voor locatie Weg der Verenigde Naties met de bus: lijn 7, halte Ravellaan 

Per auto

Vanuit richting Arnhem (A12)

Bij Knooppunt Lunetten, richting Ring Utrecht Zuid (parallelbaan Utrecht-West/Nieuwegein kiezen): neem 
afrit 8 (Utrecht / Langerak / De Meern  / Centrum), borden Centrum / Jaarbeurs aanhouden 

Vanuit richting Amersfoort (A28)

Bij Knooppunt Rijnsweerd, richting Ring Utrecht Zuid (parallelbaan Utrecht-West/Nieuwegein kiezen): 
neem afrit 8 (Utrecht / Langerak / De Meern  / Centrum), borden Centrum / Jaarbeurs aanhouden 

Vanuit alle overige richtingen

Via de A2, Ring Utrecht West: neem afrit 8 (Utrecht / Langerak / De Meern  / Centrum), borden Centrum / 
Jaarbeurs aanhouden 

Locatie Weg der Verenigde Naties

De weg langs de sneltram heet de Weg der Verenigde Naties. Direct na het Shell-station rechtsaf. 

Bij het kruispunt direct links, volg de weg naar links (de weg gaat onder de grotere weg door). 

De eerste links (Ravellaan), weer de eerste links (Gershwinlaan), parkeerterrein is aan de linkerkant (of 
parkeren rondom Ravellaan) 
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