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Computergebruik bij het centraal 
examen voor de korte en lange termijn 

Cevo - 06.01859  december 2006 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op dit moment wordt er door verschillende partijen gekeken op welke termijn en in welke vorm 
centrale examens digitaal kunnen worden aangeboden. Nadat de planning voor de langere termijn is 
opgesteld, zal deze door de minister moeten worden goedgekeurd. Dit gaat waarschijnlijk gebeuren 
begin 2007. Zodra de planning bekend is, zal deze uitgebreid aan de scholen worden meegedeeld.  
Wij hadden u toegezegd om vóór het eind van 2006 mee te delen wat de plannen zijn op het gebied 
van examens op de computer. In deze brief informeren wij u over de planning voor de kortere 
termijn. 
 
De Compex-examens op vmbo GT, havo en vwo 

• In 2008 zal net als in 2006 en 2007 géén Compex-examen verplicht worden gesteld. 
Scholen kunnen opnieuw kiezen uit 11 Compex-examens. 

 
De algemene vakken op het vmbo BB en KB 

• Als de pilot algemene vakken op vmbo BB in 2007 goed verloopt, worden in 2008 alle 
algemene vakken op het vmbo BB verplicht op de computer afgenomen.  

• Als de pilot algemene vakken op vmbo BB in 2007 goed verloopt, wordt ook Duits op het 
vmbo KB in 2008 verplicht op de computer afgenomen. 

• Net als in 2007, wordt ook in 2008 Frans op vmbo BB en KB verplicht op de computer 
afgenomen. 

 
Kunstvakken op het vmbo GT, havo en vwo 

• Muziek, Dans en Drama op het vmbo GT worden in 2008, net als in 2006 en 2007, verplicht 
op de computer afgenomen.  

• Voor 2009 (eerste examenjaar 2e fase voor havo) kunnen we nu alvast zeggen dat voor 
havo het vak CKV2 in het centraal examen in mei/juni op de computer wordt afgenomen. 
Hetzelfde geldt voor CKV2 in het vwo in 2010 (eerste examenjaar 2e fase voor vwo). 

 
Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

drs. H.W. Laan, 
CEVO 
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