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ben je vorig 
jaar gezakt?
De bovenbouw havo/vwo is veranderd. 
Dit jaar doen de havo’ers uit die
Vernieuwde Tweede Fase examen. Jij 
behoort daardoor tot de havo-bezemkan-
didaten. Voor jou geldt soms speciale 
informatie. Dat geven we dan duidelijk 
aan. Het belangrijkste is dat je weet dat 
de examenonderwerpen niet bij alle vak-
ken precies hetzelfde zijn als in 2008. 
Navragen bij je docenten dus!

Tips en  
tricks voor 
een frisse 
start
•  zorg dat je voldoende slaapt (goed 

voor je geheugen) 
•  sta op tijd op en ontbijt fatsoenlijk 

(eet liefst geruime tijd voor je examen 
en niet vlak daarvoor)

•  neem eten en drinken mee naar je 
examen

• arriveer op tijd 
• zorg dat je naar de wc bent geweest
•  drink geen koud water van tevoren, 

dat trekt je energie weg
•  draag geen naaldhakken (hinderlijk 

klikklakgeluid) en
•  laat je mobiel thuis (dat geldt trouwens 

ook voor de surveillanten).

Neem altijd 
deel aan het 
centraal  
examen…
… zelfs als je nu al weet dat je je 
diploma niet haalt. Als je volgend jaar 
weer examen doet op je eigen school, 
heb je al ervaring. Als je je geluk in het 
volwassenenonderwijs wil beproeven, 
kan je ieder voldoende eindcijfer meene-
men. Dan hoef je die vakken tenminste 
niet opnieuw te doen.
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Op de hier 
genoemde sites staat 
alle examenstof nog 
eens op een rij. handig 
om - samen met je  
docent - te controleren 
of je écht precies weet 
welke onderwerpen 
op je examen worden 
gevraagd. 

1. Schoonmaak
Om te leren, moet je je kunnen con-
centreren. Rommel leidt af, dus moet 
je opruimen: je kamer, je bureau én je 
hoofd. Dat laatste kun je doen door jezelf 
in te prenten waar je het allemaal voor 
doet. Als ik slaag... krijg ik een diploma, 
ga ik een beroepsopleiding volgen, geef 
ik een examenfeest... 
Afleider nummer 1: de computer. 
Uitzetten dus! 

2. Kleine bergjes
Het is best een berg werk die je nog 
moet verzetten. Daar maak je eerst maar 
eens kleine bergjes van: een bergje 
geschiedenis, een bergje economie, een 
bergje... Dat is een stuk overzichtelijker. 
Kies afwisselend iets wat je niet zo 
moeilijk vindt en een vak waar je echt 
tegenop ziet. 

3. hersens  
trainen
Je kunt geen marathon lopen zonder te 
trainen. Om je hersens goed te kunnen 

gebruiken, moet je óók oefenen. Dat doe je 
door te léren. En dat is niet hetzelfde als de 
stof viermaal doorlezen. Met een eigenwijs: 
‘Zo leer ik nu eenmaal’, kom je niet ver. 

4. Actief zijn
Actief zijn, dát is leren. Je bouwt struc-
turen, scheidt hoofd- en bijzaken van 
elkaar, stelt jezelf vragen en legt verban-
den. Kijk maar eens hoe je studieboek in 
elkaar zit. En leg daar de aantekeningen 
naast die je op school hebt gemaakt. 
Want je docent bouwt ook een structuur. 
Oefenen met de examens van vorig jaar 
werkt ook prima.

5. Spiekbriefje 
maken
Voordeel van structuren maken is dat je 
informatie (in je hoofd) kunt terugzoeken. 
Ook als je onder spanning staat, zoals 
bij een examen. Een spiekbriefje maken 
is een goede manier om jezelf te testen. 
Lukt het, dan heb je meteen een structuur 
van de leerstof. (Natuurlijk niet meene-
men naar het examen!)

6. De baas spelen
Als leren geen hobby van je is, zie het 
dan als werk. Bekijk hoeveel tijd je nog 
hebt voor de examens beginnen. Kies 
vaste dagen uit om te ‘werken’, met vaste 
werktijden, maak duidelijke afspraken 
(op papier) en bedenk een leuke  
beloning.

7. Voetbaltijden
Houd voor je werktijden voetbaltijden 
aan: maximaal 45 minuten achter elkaar 
leren, dan tien of vijftien minuten ‘even 
niks doen’. In die tijd kan jij even rond-
lopen en ontspannen. Je drinkt wat of 
belt met een goede vriend(in). En daarna 
begin je weer.
Ben je bang dat je dat niet volhoudt - of 
dat je vergeet te pauzeren - zoek dan 
iemand die ‘je baas’ wil spelen.

EXAMEN
ONDERWERPEN

Kijk op
www.examen.kennisnet.nl 
en ga naar je eigen schooltype. 
Daar vind je de examenonder-
werpen per vak. Kom je er niet 
uit, vraag dan aan je docent om 
je te helpen. 

Ook op 
www.watmoetikleren.nl 
staat wat je moet weten voor je 
centraal examen en wat er dus 
op het examen gevraagd kan 
worden. 

TIP
Je leraren hebben voor bijna alle vakken in de havo Vernieuwde 
Tweede Fase een syllabus. Daarin staat heel precies aange-
geven hoe het centraal examen eruitziet. Er staan ook voor-
beelden in. Je leraar kan de syllabus ook downloaden via  
www.examenblad.nl.

bELANGRIJK!
Doe je havo-
bezemexamen?
Veel examens zijn voor jou hetzelfde als voor de kandidaten in 
de Vernieuwde Tweede Fase. Dit kan omdat jullie programma’s 
praktisch hetzelfde zijn. Maar, let op! Het zou kunnen dat een 
deel van de stof die vorig jaar in je schoolexamen werd getoetst, 
nu bij het centraal examen zit. Of omgekeerd. Bekijk daarom 
nog eens samen met je leraar wat je precies moet kennen. 

sam dEEd vorIG jaar ExamEn havo. 
hIj studEErt nu GrafImEdIatEchnoLoGIE 
aan dE hoGEschooL rottErdam

‘Een paar weken voor mijn examen economie ging ik echt 
twijfelen of ik wel alle aantekeningen had. Eerst durfde ik het niet 
te vragen aan mijn lerares. Ik doe niet altijd mijn huiswerk enzo. 
En ik sla ook wel eens een les over. Maar ik wilde wel graag 
slagen. Toen ben ik toch maar gaan vragen wat we precies 
moesten doen. De economielerares was echt aardig. Ze nam 
alle stof met me door. En ze is niet gaan zeuren!’

De tijd begint 
te dringen. het 
examen komt in 
zicht. blijf niet 
om de stof heen 
lopen, maar start 
met werken, nu!

LEREN DOE JE zO

staar nIEt op jE papIEr, maar doE IEts mEt dE stof: maak schEma’s En
samEnvattInGEn, LEG vErbandEn, stEL jEzELf vraGEn...
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GOEDE SITES

DE COMPUTER
TIJDENS JE
EXAMEN

Oefenexamens
Op de examensite van Kennisnet www.examen.kennisnet.nl 
vind je onder andere links naar sites met oefenexamens. Er 
staan ook oefenexamens op www.cito.nl (klik aan: ‘voort-
gezet onderwijs’, ga dan naar ‘centrale examens’).

Let op!
Doe je havo Vernieuwde Tweede Fase? Realiseer 
je dan dat bij aardrijkskunde, wiskunde A en B en 
natuurkunde oude examens niet altijd geschikt  
zijn om mee te oefenen. De inhoud van het  
examenprogramma is voor deze vakken geheel  
of gedeeltelijk anders dan in voorgaande jaren.  
Vraag je docent om oefenopgaven die passen  
bij het nieuwe examenprogramma.

Examenonderwerpen
Via www.examen.kennisnet.nl kun je naar overzichten van 
de onderwerpen per vak die in het centraal examen aan de 
orde (kunnen) komen. Ook op www.watmoetikleren.nl staat 
wat je moet leren voor je centraal examen.

Discussieforums
Op www.examen.kennisnet.nl vind je links naar (discussie)
forums waarop je zowel voor als na je examen je verhaal 
kwijt kunt. 

Examenspecial voor 
docenten
Op www.examen.kennisnet.nl staat onder ‘docenten’ veel in-
formatie die voor jouw docent (en dus voor jou) belangrijk is. 
TIP: Raad je docent aan eens naar de ‘toetswijzer’ te kijken!

Klachtenlijn
www.eindexamen.nu is de website waarop je de klachtenlijn 
kunt vinden van het  LAKS. Je kunt hier problemen, verstoringen 
en fouten in en rond de examens melden. Meer hierover op 
pagina 19 in deze krant.

Correctievoorschrift
www.examen.kennisnet.nl en www.eindexamen.nu geven 
nog op de dag van je examen de correctievoorschriften met 
de goede antwoorden en de punten die je ervoor krijgt. 
Je kunt op die sites op donderdag 18 juni om 8.00 uur ook 
zien welk cijfer je krijgt voor een bepaalde puntenscore. 

E-card
Stuur eens een e-card via www.examenkaarten.nl. 
Je collega-eindexamenkandidaten zullen het zeker waar-
deren. 

het hangt een 
beetje van je 

school af, maar 
er is een kans dat 
je dit jaar tijdens 

het examen met 
de computer zult 

werken 

Kunst (algemeen)
Doe je het havo-examen kunst (alge-
meen) dan krijg je zeker te maken met 
de computer. Bij dit examen staan de 
opgaven altijd op het scherm. Je ant-
woorden schrijf je meestal op papier.

Natuurkunde, bio-
logie en wiskunde
Bij sommige vakken kan je school 
kiezen voor een papieren of een com-
puterexamen. Op vwo gaat het om de 
vakken biologie 1,2, natuurkunde 1,2 
en wiskunde A1 en A1,2.
Op havo om natuurkunde en biologie.
Bij al deze computerexamens staan 
de opgaven gewoon op papier. Ook 
je antwoorden schrijf je (meestal) op 
papier. Op de computer staan de 
softwareprogramma’s die je nodig 
hebt voor het beantwoorden van de 
vragen. 

Je moet oefenen!
Het is belangrijk dat je hebt geoefend 
met zo’n computerexamen. Pas dan 
weet je wat je te wachten staat. Met 
een video zul je vaak wel raad weten. 
Maar bij Excel bijvoorbeeld moet 
je goed kijken welke vaardigheden 
nodig zijn. Voor álle computerexamens 
is oefenmateriaal beschikbaar.  
  Heb je nog niet geoefend in de les, 
vraag er dan om. 

Dit moet je weten!
In het examenrooster vind je de datum 
en het tijdstip van de papieren examens. 
Computerexamens zijn soms op een 
andere datum!
Op compex.cito.nl (kies compex en 
dan informatie per vak) staat een 
overzicht van de software of ict-
toepassingen die je op je examen kunt 
tegenkomen.

Bij alle schriftelijke examens mag de 
computer worden gebruikt om mee 
te schrijven. Je krijgt dan de vragen 
gewoon op papier en de antwoorden 
schrijf je op de computer. 
Je mag de spellingchecker van je 
computer gebruiken, maar verder heb 
je alleen de standaard hulpmiddelen 
(dus géén digitaal woordenboek). Je 
school beslist of jij tijdens je examen 
op de computer mag schrijven.

Als er technisch iets misgaat met je 
computer tijdens een examen, krijg je 
extra tijd.

fELIx dEEd vorIG jaar 
computErExamEn 
bIoLoGIE

‘Zo’n stukje video is veel leuker’
‘Als je examen doet op de computer, 
heb je toch minder het gevoel dat je 
een examen aan het maken bent. Een 
groot voordeel vond ik de filmpjes. 
Door zo’n stukje video begrijp je veel 
sneller waar ze naartoe willen met de 
vraag. Alleen jammer voor ons, én 
de leraren, dat we de antwoorden 
op papier moesten schrijven. Ik zou 
het helemaal mooi vinden als ook de 
antwoorden op de computer komen.’
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Extra
hulpmiddelen
die je alleen bij bepaalde vakken 
mag gebruiken

Hiernaast (links) staan de hulpmiddelen die 
je altijd bij je hebt. Daarnaast zijn er extra 
hulpmiddelen die alleen bij een bepaald 
vak zijn toegestaan. In deze krant staat je 
examenrooster. Als je voor een vak een 
extra hulpmiddel mag gebruiken, staat dat 
erachter. 
Let op: Bij sommige vakken heb je de 
toegestane hulpmiddelen ook echt nodig. 
Bij andere vakken misschien niet. Zorg 
ervoor dat je ze in elk geval bij je hebt.

Grafische rekenmachine
Die is toegestaan bij wiskunde, schei-
kunde, natuurkunde, economie en manage-
ment & organisatie. Bij wiskunde is de 
grafische rekenmachine écht nodig.
De types die je mag gebruiken zijn: Casio 
cfx 9850Gplus en CFX 9850GBplus, 
fx-9860G of fx-9860G SD, Hewlett 
Packard 38G of 39G+, Sharp El 9600, 
EL 9650 en EL 9900, Texas Instruments 
83, 83 plus, 84, 84 plus silver edition en 
TI-Nspire (alleen de versie zónder CAS). 
Oudere typen van deze merken zijn ook 
toegestaan.

Tijdens het examen mag je de grafische 
rekenmachine niet op het lichtnet aansluiten 
of met andere apparatuur verbinden. Je 
mag ook niet samendoen met één ap-
paraat. 

LET OP
Bij biologie mag je géén grafische reken-
machine gebruiken.

TIP
Overschat het nut van de grafische reken-
machine niet en gebruik ‘m gewoon goed: 
om lastig rekenwerk aan uit te besteden. 
Zet voor alle zekerheid een aantal formules 
in het geheugen, met een index, om ze 
snel terug te vinden.

Formulekaart
Mag niet bij wiskunde havo Vernieuwde 
Tweede Fase.
Vwo’ers en havo-bezemklassers mogen 
bij wiskunde een formulekaart of formule-
boekje (Wisforta ISBN 90 01 65956 X) 
gebruiken. Het is natuurlijk handiger als je 
de formules gewoon kent: dat kost minder 
tijd.

BINAS
Bij natuur- en scheikunde heb je BINAS (5e 
druk) echt nodig. Bij biologie BINAS of 
Biodata (havo en vwo alléén 2e druk).

Bosatlas
Bij aardrijkskunde heb je De Grote Bos-
atlas, met de bijlagen Basisstatistiek en 
Het Extra Materiaal voor de Tweede Fase, 

beslist nodig. Je mag de 52e of 53e druk 
gebruiken (alleen de papieren, niet de 
elektronische versie). Tijdens je examen 
moet je vermelden welke van de twee druk-
ken jij hebt gebruikt. 

TIP
Bij aardrijkskunde gaan de vragenmakers 
er vanuit dat je je weg kunt vinden in de 
atlas, de diverse legenda’s en registers kunt 
hanteren en tabellen kunt lezen. Bovendien 
moet je over kaartvaardigheden beschik-
ken en de geografische werkwijzen kunnen 
hanteren.
Als je het gevoel hebt dat dit je niet lukt, 
vraag dan nu aan je docent hoe je kunt 
oefenen!

Woordenboeken
Je mag bij alle moderne vreemde talen en 
Fries een woordenboek gebruiken naar en 
van de vreemde taal en Fries (in één of in 
twee delen).
Maar je hebt het woordenboek niet echt 
nodig. Je kunt zelfs in tijdnood komen als 
je teveel opzoekt. 
Bij Grieks en Latijn is ook een woorden-
boek toegestaan, én een grammatica- 
overzicht (los of ín het woordenboek).
Een elektronisch woordenboek kun je 
vergeten, dat mag niet.

TIP
Blijf woordjes leren. Die parate kennis is 
beslist geen overbodige luxe geworden.

Speciale
hulpmiddelen 
voor als het lastig is ‘gewoon’ 
examen te doen

Stel dat je pols in het gips zit en je niet 
leesbaar kunt schrijven. Of misschien ben 
je kleurenblind of dyslectisch. Gelukkig zijn 
er speciale hulpmiddelen en maatregelen 
die het mogelijk maken om hetzelfde 
examen te doen als de andere leerlingen. 
Hieronder staan ze bij elkaar. 
De directeur van jouw school of de  
examensecretaris beslist welke hulp- 
middelen jij mag gebruiken (gebaseerd  
op het rapport van een deskundige).

Typen in plaats van schrijven
Als je (tijdelijk) niet kunt schrijven met een 
pen, kan de examensecretaris toestaan 
dat je het examen op de computer maakt. 
Een andere mogelijkheid is wachten en 
de examens met veel schrijfwerk tijdens de 
herkansingen doen.

Surveillant naast je
Kleurenblindheid is geen probleem bij de 
meeste zwart-witexamens. Lastig is het als 
je bijvoorbeeld een atlas moet gebruiken. 
De examensecretaris kan dan besluiten 
dat een surveillant je mag helpen bij het 
onderscheiden van kleuren.

Om de andere leerlingen niet te storen, 
zit je dan waarschijnlijk wel in een aparte 
ruimte.

Tijdverlenging
Omdat je wat langzamer leest als je 
dyslectisch bent, kan een half uur extra tijd 
zinvol zijn. Vooral bij een examen met veel 
leeswerk.

Grotere letters
Als je dyslectisch bent, kunnen grotere 
letters het lezen van opgaven makkelijker 
maken. Sinds een paar jaar zijn álle 
examens in een iets grotere letter. Als dit 
voor jou niet groot genoeg is, moet je 
school zelf de tekst vergroten. Het is dus 
slim als je alvast een voorbeeld van een 
examen bekijkt. De examens in 2009 zien 
er net zo uit als die in 2008. Je vindt ze 
op www.cito.nl.

Voorlezen
Het examen kan ook worden voorgelezen 
als je dyslectisch bent: door de computer. 
De school kan een daisy-schijfje bestellen: 
een cd-rom waarop de gesproken tekst  
van het examen staat. Op het beeldscherm 
van je computer krijg je de inhoudsopgave 
van het examen. En je kunt snel klikken 
van bijvoorbeeld tekst naar vraag en weer 
terug. 

Spraaksynthese
Een andere mogelijkheid als je dyslectisch 
bent, is dat je school zorgt voor spraaksyn-
these. Het examen staat op je computer 
en ziet er precies zo uit als op papier. Je 
kunt een stuk tekst selecteren en door een 
‘computerstem’ laten uitspreken. 
Het grote voordeel van spraaksynthese is, 
dat je het ook buiten het examen om kunt 
gebruiken. Alle digitale teksten (dus Word-
bestanden, internetpagina’s of wat dan 
ook) kunnen zo in spraak worden omgezet. 
Doe je dat voor het eerst, dan klinkt het 
nogal vreemd. Maar het wént en je kunt 
van alles naar je voorkeur instellen, zodat 
het steeds beter wordt.
Op www.deskbot.com vind je een gratis 
programma voor spraaksynthese. Je be-
grijpt dat je er niet zomaar ineens mee kunt 
werken tijdens het centraal examen. Eerst 
oefenen dus! 

EXAMEN
hULPMIDDELEN

hulpmiddelen die 
je altijd bij je hebt 
en bij elk vak mag 
gebruiken!
> schrIjfmatErIaLEn, IncLusIEf  

mILLImEtErpapIEr  
> tEkEnpotLood En puntEnsLIjpEr
>vLakGum
>bLauw En rood kLEurpotLood
>LInIaaL mEt mILLImEtErvErdELInG
>passEr (mét potLoodstIftjE)
>GEodrIEhoEk 
>rEkEnmachInE
> EEn EEndELIG vErkLarEnd 

woordEnboEk nEdErLands

Je doet hetzelfde
examen
Wát je school ook beslist over de 
speciale hulpmiddelen die je mag 
gebruiken tijdens het examen, aan de 
inhoud van het examen verandert niets. 
Je doet precies hetzelfde examen als 
alle andere leerlingen. En het wordt 
ook op dezelfde manier nagekeken.

Spelfouten
Spelfouten bij Nederlands tellen voor 
iedereen mee. Ook als je dyslectisch 
bent. Spel-, interpunctie- en gram-
maticale fouten kosten je nooit meer 
dan 10% van het maximale aantal 
punten. Niemand haalt dus alleen op 
spelfouten een onvoldoende. 

Over je  
rekenmachine
Bij alle vakken mag je een gewone 
simpele rekenmachine gebruiken. Die 
moet wel goedgekeurd zijn. Hij mag 
geen geluidsoverlast bezorgen (geen 
vrolijke deuntjes dus) en geen schrijfrol of 
alarminstallatie hebben. Je mag er ook 
geen berichten mee kunnen versturen of 
ontvangen. Rekenen op je mobieltje mag 
dus niet!
Je mag de rekenmachine ook niet op-
laden tijdens het examen. Zorg voor een 
volle batterij!

Over het woorden-
boek Nederlands
Je mag een woordenboek Nederlands 
gebruiken bij alle schriftelijke examens en 
computerexamens, dus ook bij bijvoor-
beeld economie of wiskunde. Handig 
als je twijfelt over een betekenis. Pas wel 
op dat je niet in tijdnood komt omdat je 
teveel opzoekt. 
Bedenk ook dat een term bij een vak 
soms iets anders betekent dan de 
algemene omschrijving in het woorden-
boek. Overschrijven uit het woordenboek 
levert dan geen punten op.
Lijkt een woordenboek van Nederlands 

naar een andere taal je handiger? Dat 
mag je gebruiken, als je school daarvoor 
toestemming geeft. Eerst overleggen dus!
Een digitaal woordenboek mag niet.



RELAX!
ontspannEn kun jE  
LErEn. En aLs jE Er op 
tIjd mEE bEGInt (dus nIEt 
dE avond voor jE  
ExamEn), kun jE hEt  
toEpassEn aLs jE 
GEstrEsst bEnt.

ontspannInGsoEfEnInG
Eén manier om te leren ontspannen is 
door je eerst in te spannen. Je gaat hard-
lopen of je trekt heel bewust alle spieren 
in je lichaam aan en laat ze dan los. Je 
voelt zo wat ontspanning is. Dit moet je 
wel regelmatig herhalen om het tijdens 
een examen te kunnen toepassen.

Ik wEEt hEt nIEt
Als je gespannen bent dan ga je mis-
schien denken: ik kan het toch niet! Zulke 
gedachten werken verlammend en kun-
nen je examen goed verknallen. Je moet 
zo’n gedachte dus direct kwijt. 

Ik wEEt hEt wéL!
Dat gaat zo: je doet even niets en je pro-
beert aan iets anders te denken. Of je doet 
een ontspanningsoefening. Daarna is je 
hoofd leeg genoeg om je te realiseren dat 
je nu het antwoord niet weet, maar mis-
schien wel ooit hebt geweten. Probeer je dan 
te herinneren wanneer en waar dat was.

vEEL bEwEGEn 
Stresshormonen breken vlugger af als je 
beweegt. Ga daarom op de fiets naar je 
examen. 

 

nIEt schrIkkEn!
Het is soms even schrikken als je examenvragen voor je liggen. Er 
kan een vraag bij zitten die je vreemd voorkomt. Je eerste reactie is 
dan misschien: ik snap er helemaal niets van! Blijf je rustig en bekijk 
je de opgave goed, dan zie je dat het gaat om iets wat je best weet. 
De vragenmakers willen gewoon testen of je de kennis die je voor je 
examen moet beheersen, ook in een andere situatie kunt toepassen.

De geschiedenis laat zien dat je je niet al te veel zorgen moet maken 
over je examen. Ieder jaar slaagt tussen de 90 en 95% van alle havo 
en vwo-examenkandidaten. Daar zit jij toch zeker ook bij!

11<  examenkrant - havo - vwo - 2009 >

De Minister 
Het begin ligt bij de minister van onderwijs. Die stelt een examenprogramma vast, waarin in grote lijnen de stof 
voor de school- en centrale examens staat.

De CEVO
Met de stof voor de centrale examens gaat de CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) aan het 
werk. De CEVO stelt een syllabus samen per vak waarin ze de stof voor het centrale examen verder uitwerkt. 
Op basis van het examenprogramma en de syllabus krijgt Cito een opdracht. Daarin staat bijvoorbeeld hoe lang 
elk examen duurt, welke onderwerpen aan de orde komen, hoeveel open/gesloten, kennis-/vaardigheidsvragen het 
bevat en welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden.

Cito
Cito gaat met de opdracht van de CEVO aan de slag. Voor elk examen (in totaal zo’n zeshonderd!) wordt een 
team samengesteld van ervaren docenten en een Cito-toetsdeskundige. Dit team maakt de examenopgaven. 

Bij het maken van de examenopgaven komt van alles kijken. Om maar wat te noemen: je kunt niet zomaar een
tekstonderwerp nemen bij Nederlands of een vreemde taal. Heel veel onderwerpen kunnen gevoelig liggen. Het 
team bepaalt bijvoorbeeld ook een conceptantwoordmodel en de maximale score bij een vraag . Met jullie 
examenopgaven, de bijbehorende beoordelingsmodellen en puntentoekenningen zijn de teams meer dan een jaar 
bezig! 

Vaksecties
De conceptexamens gaan naar de CEVO. Het is de taak van de CEVO de definitieve examens en de normering 
vast te stellen. Speciale vaksecties binnen de CEVO buigen zich over de conceptexamens en bekijken of ze kloppen 
met de verstrekte opdracht.

De drukker
Na de vaststelling door de CEVO maakt Cito de 
examens kant-en-klaar voor de drukker. De Informatie 
Beheer Groep (IB-Groep) in Groningen vertelt de druk-
ker welke aantallen hij precies per vak moet drukken. 
De organisatie en distributie van dat drukwerk is een 
enorm karwei, maar dat is weer een ander verhaal...

Geheim
Alle Cito- en CEVO-medewerkers hebben een  
geheimhoudingsverklaring ondertekend. In 35 jaar is 
het zo goed als nooit gebeurd dat iemand die aan de
examens meewerkte, heeft ‘gelekt’. Dat zou trouwens 
onmiddellijk uitkomen. De leerlingen die de vragen 
herkennen, staan na hun examen te juichen op het 
schoolplein en vertellen het door aan hun vrienden... 
Het examen van die klas wordt natuurlijk meteen 
ongeldig verklaard.

WIE MAKEN DE 
 EXAMENOPGAVEN
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Voor havo en vwo geldt:
Je mag bij alle schriftelijke examens een eendelig woordenboek Nederlands gebruiken! Misschien vind je het handiger om een 
woordenboek van Nederlands naar een andere taal te gebruiken? Dat mag, als je school daarvoor toestemming geeft. 
Eerst overleggen dus! Een digitaal woordenboek mag niet.

Havo en vwo herkansingen 
De herkansingen voor havo en vwo starten op 22 juni.
Op 26 juni zijn de herkansingen die niet op je eigen school zijn. Je hoort via je school welk vak op welke datum wordt afgenomen.

havo bEzEmkandIdatEn 2009
dag tijd vak* extra hulpmiddel
   
maandag 18 mei 13.30 - 16.30 Nederlands 
dinsdag 19 mei 09.00 - 11.30 tekenen, handenarbeid, 
  textiele werkvormen  
 0.900 - 12.00 ckv 2** computer
 13.30 - 16.30 wiskunde A1,2 en
  wiskunde B1 en B1,2 formulekaart of Wisforta, grafische rekenmachine
   roosterpapier in cm2,, tabellen voor  
   waarschijnlijkheidsrekening (niet bij wiskunde B1,2)
woensdag 20 mei 09.00 - 12.00 geschiedenis  
 13.30 - 16.00 Frans 1,2 woordenboek
maandag 25 mei 09.00 - 11.30 muziek 
 13.30 - 16.00 economie 1 en 1,2 grafische rekenmachine
dinsdag 26 mei 09.00 - 11.30 aardrijkskunde BOS-atlas, 52e of 53e druk 
 13.30 - 16.30 biologie BINAS 5e druk of Biodata alleen 2e druk 
woensdag 27 mei 09.00 - 12.00 filosofie
 13.30 - 16.30 management & organisatie grafische rekenmachine 
donderdag 28 mei 09.00 - 12.00 maatschappijleer 
 13.30 - 16.30 natuurkunde 1 en 1,2 grafische rekenmachine, BINAS 5e druk
vrijdag 29 mei 09.00 - 11.30 Russisch 1,2 woordenboek
 09.00 - 12.00 Fries 1 en 1,2 woordenboek
 13.30 - 16.00 Spaans 1,2 woordenboek
  Turks 1,2 woordenboek
  Arabisch 1,2 woordenboek
dinsdag 2 juni 09.00 - 11.30 Duits 1,2 woordenboek
 13.30 - 16.30 scheikunde grafische rekenmachine, BINAS 5e druk
woensdag 3 juni 13.30 - 16.00 Engels woordenboek
   

* Bij veel vakken is het bezemexamen hetzelfde als het 
havo-examen Vernieuwde Tweede Fase. Alleen bij 
wiskunde A1,2, B1en B1,2; natuurkunde 1; economie 1 
en aardrijkskunde krijg je een speciaal bezemexamen.

** Als jouw school daarvoor kiest, maak je tijdens het 
centraal examen het examen kunst (algemeen). Dit  
geldt dan voor jou als het schoolexamen ckv 2.
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roostEr havo 2009
dag tijd vak extra hulpmiddel
   
maandag 18 mei 13.30 - 16.30 Nederlands 
dinsdag 19 mei 09.00 - 11.30 tekenen, handvaardigheid, 
  textiele vormgeving  
 09.00 -12.00 kunst (algemeen) computer
 13.30 - 16.30 wiskunde A en B grafische rekenmachine
   roosterpapier in cm2

woensdag 20 mei 09.00 - 12.00 geschiedenis  
 13.30 - 16.00 Frans woordenboek
maandag 25 mei 09.00 - 11.30 muziek 
 13.30 - 16.00 economie grafische rekenmachine
dinsdag 26 mei 09.00 - 11.30 aardrijkskunde BOS-atlas, 52e of 53e druk 
 13.30 - 16.30 biologie BINAS 5e druk of
   Biodata alleen 2e druk 
woensdag 27 mei 09.00 - 12.00 filosofie
 13.30 - 16.30 management & organisatie grafische rekenmachine 
donderdag 28 mei 09.00 - 12.00 maatschappijwetenschappen 
 13.30 - 16.30 natuurkunde  grafische rekenmachine
   BINAS 5e druk
vrijdag 29 mei 09.00 - 11.30 Russisch woordenboek
 09.00 - 12.00 Fries woordenboek
 13.30 - 16.00 Spaans woordenboek
  Turks woordenboek
  Arabisch woordenboek 
dinsdag 2 juni 09.00 - 11.30 Duits woordenboek
 13.30 - 16.30 scheikunde grafische rekenmachine
   BINAS 5e druk
woensdag 3 juni 13.30 - 16.00 Engels woordenboek

   roostEr vwo 2009
dag tijd vak extra hulpmiddel
   
maandag 18 mei 09.00 - 12.00 Nederlands 
 13.30 - 16.30 management & organisatie  grafische rekenmachine
dinsdag 19 mei 09.00 - 12.00 filosofie 
 13.30 - 16.30 biologie 1,2 BINAS 5e druk of
   Biodata alleen 2e druk 
woensdag 20 mei 09.00 - 12.00 geschiedenis 
 13.30 - 16.30 natuurkunde 1 en 1,2 grafische rekenmachine BINAS 5e druk 
maandag 25 mei 09.00 - 12.00 Latijn woordenboek, grammaticaoverzicht
 13.30 - 16.30 wiskunde A1 en A1,2 grafische rekenmachine, formulekaart  
   of Wisforta, roosterpapier in cm2  

   tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening 
   en de mathematische statistiek 
dinsdag 26 mei 09.00 - 12.00 Grieks woordenboek
   grammaticaoverzicht
 13.30 - 16.30 scheikunde 1 en 1,2 grafische rekenmachine, BINAS 5e druk
woensdag 27 mei 09.00 - 11.30 Duits 1,2  woordenboek
 13.30 - 16.30 economie 1 en 1,2 grafische rekenmachine
donderdag 28 mei 09.00 - 12.00 aardrijkskunde  BOS-atlas, 52e of 53e druk
 13.30 - 16.00 Engels woordenboek
vrijdag 29 mei 09.00 - 11.30 Russisch woordenboek
  muziek 
 09.00 - 12.00 Fries woordenboek
 13.30 - 16.00 Spaans woordenboek
  Turks woordenboek
  Arabisch  woordenboek
dinsdag 2 juni 09.00 - 11.30 tekenen, handenarbeid, 
  textiele werkvormen 
 13.30 - 16.30 wiskunde B1 en B1,2 grafische rekenmachine, formulekaart 
   of Wisforta, roosterpapier in cm2

woensdag 3 juni 09.00 - 12.00 maatschappijleer  
 13.30 - 16.00 Frans 1,2 woordenboek

1312
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wat is mijn cijfer
voor hEt cEntraaL schrIftELIjk

Je kunt zelf berekenen 
wat ongeveer je cijfer 
is voor je centraal  
examen. Daarvoor 
heb je het correctie
voorschrift nodig én 
moet je de norm ken-
nen voor het examen. 

De bedoeling is dat 
de examens elk jaar 
even zwaar zijn. Toch 
kan dat wel eens ver-
schillen. Daarom krijgt 
elk examen de norm 
die erbij past. 

Hoe makkelijker een 
examen is, hoe méér 
punten je moet  
hebben voor een  
voldoende. 
Reken je dus niet te 
snel rijk!

hoE wordt dE norm 
vastGEstELd?
Cito weet bijna meteen na het examen 
hoe moeilijk of makkelijk het examen is 
geweest. Alle scholen die examen afne-
men in een bepaald vak, sturen de resul-
taten op van vijf kandidaten. Die gaan in 
de computer en worden vergeleken met 
voorgaande jaren. 
De CEVO krijgt die gegevens van Cito 
en verzamelt reacties van docenten en 
vakverenigingen van docenten. Stel 
dat er een fout zit in een examen, dan 
weet de CEVO dat meteen. Ze geeft 
dit ook direct door aan degenen die de 
examens beoordelen.
Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee 
Scholieren) heeft dan ook alle telefoni-
sche en digitale klachten van leerlingen 
over de examens verzameld. Ook deze 
gaan naar de CEVO. 
Met al die gegevens op zak bepaalt de 
CEVO wat de definitieve norm is. 

Wat je zelf berekent, moet je 
met een korreltje zout nemen.  
Je échte cijfer hoor je natuurlijk 
via je school. In elk geval niet 
vóór 18 juni.

hERKANSEN EN 
 INhALENWanneer zijn de 

herkansingen?

De herkansingen starten op 
maandag 22 juni. 

De meeste herkansingen zijn op 
je eigen school. Voor sommige 
vakken zijn weinig kandidaten. 
Die herkansingen zijn elders in het 
land op vrijdag 26 juni.

Je hoort via je school welk vak op 
welke dag wordt afgenomen. 
Je kunt zelf ook even kijken op 
www.examen.kennisnet.nl.

Wanneer kan je  
meedoen?

Herkansen als je een vak slecht 
hebt gemaakt 
Je mag één centraal examen over-
doen, als je denkt dat je het beter 
kunt. Ook als je een voldoende hebt 
gehaald voor dat vak. Het leuke is dat 
het hoogste cijfer telt. Toch heeft het 
weinig zin om ‘zomaar’ mee te doen. 
Je wilt natuurlijk geen lager cijfer halen 
dan de eerste keer, dus je moet weer 
hard aan de slag. Voor de uitslag 
maakt een lager cijfer niet uit, maar 
een goed gevoel is het niet.

Inhalen als je vakken hebt gemist
Heb je vakken gemist tijdens het 
centraal examen? En had je daar een 
geldige reden voor? Dan mag je die 
vakken alsnog doen, als dat rooster-
technisch lukt (maar meer dan twee op 
één dag mag echt niet). 
Eventueel kun je ook nog in augustus 
meedoen. Dat is dan niet op je eigen 
school, maar ergens anders. Als je 
in augustus alsnog je diploma haalt, 
ben je nét op tijd om aan een ver-
volgopleiding te beginnen.

Inhalen en herkansen tegelijk
Je mag ook één vak herkansen en de 
vakken die je hebt gemist inhalen, als 
dat roostertechnisch lukt. 

Laat je directeur wel - op tijd - weten 
dat je wilt herkansen!

Leren van je fouten
Wil je je examenwerk inzien? Dat kan 
tot zes maanden na je examen. Je 
kunt uitleg vragen over de beoordel-
ing, maar de uitslag kan niet meer 
veranderen. Je kunt het werk ook niet 
meenemen.

     De uitslag 
Je school bepaalt wanneer je de 
uitslag van je herkansing(en) krijgt. 
In elk geval niet vóór 1 juli, omdat 
dan de norm bekend is.
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Tip
Vraag je leraar wat je het beste kunt 
doen voor je herkansing: een bepaald 
gedeelte van de stof nog eens 
bestuderen, een bepaalde opgave 
oefenen, een foefje aanleren of hele-
maal niets. 

Tip
Doe ook als je níet meer kunt slagen 
altijd mee aan de herkansing en pro-
beer er minstens nog een voldoende 
eindcijfer uit te slepen. Niet geschoten 
is altijd mis. Stap je namelijk over 
naar het vavo, dan hoef je dat vak 
niet opnieuw te doen.

hoEvEEL puntEn hEb Ik 
GEscoord voor mIjn 
cEntraaL ExamEn?
Op je examenopgave staat hoeveel 
punten je per vraag kunt halen. 
Direct na afloop van het examen kun 
je op www.examen.kennisnet.nl en 
www.eindexamen.nu het correctie-
voorschrift inzien.

Correctievoorschrift
In het correctievoorschrift staan de 
antwoorden en de punten die je ervoor 
krijgt. Je kunt zo zelf schatten hoeveel 
punten je ongeveer hebt gehaald. 
Bijvoorbeeld 41 van de 73. 
Helemaal precies weet je het natuurlijk 
niet. Als een antwoord op een open 
vraag volgens jou ‘niet helemaal’ goed 
is, kan het best helemaal fout of helemaal 
goed worden gerekend. In het correctie- 
voorschrift staan ook vaak voorbeelden 
van goede antwoorden. Het kan zijn 
dat jouw antwoord helemaal niet op het 
voorbeeld lijkt, maar wel goed is.

wat Is dan mIjn cIjfEr 
voor dat cEntraLE  
ExamEn?
Het is wel zo eerlijk als je dit jaar even 
hard moet werken voor een voldoende 
als leerlingen in vorige jaren. Daarom 
moet je niet alleen weten hoeveel punten 
je ongeveer hebt voor een examen. Je 
kunt je cijfer pas berekenen als je ook 
de norm (N) kent voor een examen. Van 
tevoren kun je niet voorspellen wat de N 
wordt. Die norm kan elk jaar voor elk vak 
anders zijn!  

Norm
N is een getal tussen 0,0 en 2,0.  
Een N van 1,0 betekent een ‘gemid-
deld’ moeilijk examen. Met de helft van 
de punten heb je dan precies een 5,5. 
Een N van 2,0 is een soepele norm voor 
een relatief moeilijk examen. Een N van 
0,0 is een strenge norm voor een relatief 
makkelijk examen.

Formule
De formule waarmee je je cijfer kunt 
berekenen is:
                      score
Cijfer = N +  9 x   ------------------------------------
                           maximum score

Stel:
N = 0,7,  maximumscore = 70,
jouw score = 35

Je cijfer = 0,7 + 9 x 35/70 = 5,2

De norm is bekend op donderdag 18 
juni om 8.00 uur. Je vindt deze op 
www.examen.kennisnet.nl of 
www.eindexamen.nu.

Kun je een tien halen?
Wie alles goed heeft, krijgt altijd een tien 
voor het centraal examen, ongeacht de 
normering. 

Voor de precieze berekening van je cijfer 
kun je naar www.eindexamen.nu.
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1.Lees goed wat op het voorblad van 
het examen staat en houd je aan de 
instructies. Dus, als er staat: geef twee 
voorbeelden, geef er dan twee en niet 
meer.

2.Probeer bij elke vraag zo snel 
mogelijk te bekijken wat je moet doen. 
Bekijk daarna pas de informatie, teksten 
en afbeeldingen die je ook echt nodig 
hebt. Als je al de informatie eerst gaat 
lezen, kost je dat veel te veel tijd.

3.Als om een berekening of verklaring 
wordt gevraagd, geef die dan ook. Je 
krijgt geen punten voor alleen het goede 
antwoord.

4.Probeer niet té slim te zijn. Bijdehante 
antwoorden zijn wel leuk, maar helaas 
leveren ze zelden punten op. Je kunt  
er rustig van uitgaan, dat de vragen 
kloppen.

5.Als je tijdens het examen iets niet 
weet of kunt, twijfel dan niet te lang en 
ga verder met de volgende vraag.
 
6.Bedenk bij een meerkeuzevraag eerst 
zelf het antwoord en bekijk dan of dit bij 
de keuzemogelijkheden staat.
 
7.Vul bij meerkeuzevragen altijd iets in, 
ook als je het antwoord niet zeker weet. 
Misschien gok je goed.

8.Beantwoord je een meerkeuzevraag 
op gewoon antwoordpapier? Dan moet 
je je keuze in hoofdletters geven (A, B, 
C, D...).

9.Dreig je in tijdnood te komen, maak 
dan eerst de opgaven die veel punten 
opleveren. 
(Houd wel je verstand erbij: twee korte 
vragen met elk 2 punten kunnen minder 
tijd vragen dan één lange vraag met 4 
punten).

10.Onthoud: de laatste vraag is 
meestal niet de lastigste. Het zou jammer 
zijn als je daar niet aan toekomt en zo 
makkelijk te scoren punten mist.

11.Lever je antwoorden op volgorde 
van de vragen in. Lukt dat niet, geef dat  
dan duidelijk aan. En probeer netjes te 
schrijven. Prettig voor de corrector.

Dit zegt het  
Eindexamenbesluit

‘Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van 
het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig 
maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden 
afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen.’

Wat is een  
‘onregelmatigheid’

Dat is zo’n beetje alles wat afwijkt van ‘gewoon’ op tijd 
klaarzitten voor je examen, de juiste hulpmiddelen mee-
brengen, zelf de vragen beantwoorden, niemand storen 
en op tijd je werk inleveren. 

 
 
 

Deze maatregelen kan je  
directeur nemen

•  je krijgt een 1 voor het examenonderdeel
•  je wordt uitgesloten van de rest van het examen
•  toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan 

worden ongeldig verklaard
•  je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaal-

de onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

De maatregel die je directeur neemt, hangt zeker af van 
de situatie. Veel te laat komen omdat je vader hals-
overkop naar het ziekenhuis moet, is heel wat anders 
dan je alwéér verslapen. 

 
Kom je minder dan een half uur te laat op je 
examen, dan word je nog toegelaten. Maar je 
hebt wel minder tijd, want je moet tegelijk met 
de anderen ophouden.

SPIEKEN EN zO...

Wat er gebeurt als je spiekt, 
je verslaapt,  

je mobiel afgaat, te laat  
inlevert, voorzegt, sms’t...

17<  examenkrant - havo - vwo - 2009 >

Slimme
     tips voor je examen



voor EEn schooLExamEn én voor EEn cEntraaL ExamEn 
krIjG jE EEn cIjfEr mEt één dEcImaaL. op jE cIjfErLIjst krIjG 
jE straks EEn hEEL cIjfEr. hoE wordt dat bErEkEnd?

voor ELk vak GELdt: nEEm hEt cIjfEr voor jE schooLExamEn 
En hEt cIjfEr voor jE cEntraaL ExamEn. optELLEn En door 
twEE dELEn En jE wEEt jE EIndcIjfEr voor dat vak.

Voorbeeld
cijfer schoolexamen: 4,5
cijfer centraal examen: 6,4
eindcijfer:   4,5 + 6,4
   --------------------  = 5,45 wordt 5
         2

cijfer schoolexamen: 5,3
cijfer centraal examen: 5,7
eindcijfer:   5,3 + 5,7
   --------------------  = 5,5 wordt 6
         2

Heb je voor een vak alleen een schoolexamen, 
dan is dat cijfer tegelijk je eindcijfer.

Combinatiecijfer op havo Vernieuwde Tweede Fase 
Voor het combinatiecijfer geldt: neem de eindcijfers (dat zijn de afgeronde gehele getallen, 
die ook op de cijferlijst komen te staan). Optellen en delen door het aantal vakken.

Voorbeeld
cijfer maatschappijleer: 5
cijfer profielwerkstuk: 7
cijfer literatuur: 8
eindcijfer:      5 + 7 + 8
                 -----------------------  = 6,67 wordt 7
             3

In het combinatiecijfer worden in ieder geval maatschappijleer en het profielwerkstuk 
opgenomen. Je school kan daaraan toevoegen: literatuur, godsdienst/levensbeschouwing en 
algemene natuurwetenschappen.

Op je cijferlijst staan straks de eindcijfers van ál je vakken. Dus ook de cijfers die in het  
combinatiecijfer zijn gemiddeld. 

Heb je een vraag of klacht over 
je examen, of wil je gewoon dat 
iemand naar je luistert? 

Ga snel naar
www.EIndExamEn.nu 

Of bel
020 524 40 60 (vóór 18 mei en na 3 juni)
035 671 98 89 (tussen 18 mei en 3 juni) 

Getrainde scholieren zitten klaar om naar je te 
luisteren en zo nodig actie te ondernemen. 

Klacht over de inhoud?
Misschien heb je een klacht over de inhoud van het 
examen. Je vond bijvoorbeeld een vraag te moeilijk of er zat 
volgens jou een fout in. Het LAKS ordent en verzamelt al die 
klachten. Want de informatie die zo naar boven komt, kan 
wel eens reden zijn om iets te veranderen.

Klacht over de organisatie?
Het kan ook zijn dat je wilt klagen over de organisatie. Je 
kreeg bijvoorbeeld te weinig tijd voor je examen. Er vlogen 
vogels door de examenruimte, een programma was niet 
goed geïnstalleerd, er waren te weinig examenopgaven... 
Het gebeurt soms.
Bij een serieus probleem belt LAKS direct je school en pro-
beert in overleg tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan 
wordt zo nodig de inspectie ingeschakeld.

Tienduizenden klachten
In 2008 pakten 2043 scholieren de telefoon om een klacht 
over het examen door te geven of om stoom af te blazen. 
Via www.eindexamen.nu kwamen 81.170 klachten binnen. 
En élk probleem en élke klacht wordt serieus genomen.

LAKS
Het LAKS (Landelijke Aktie Komitee Scholieren) is een 
organisatie vóór en dóór scholieren. Het hele jaar is het 
LAKS actief om de belangen van jou en je medescholieren 
onder de aandacht te brengen van de pers, de politiek en 
het onderwijsveld.

Wil je meedoen?
Wil je zelf tijdens de examenperiode achter de klachtentele-
foon? Dat kan. Neem contact op met de coördinator van de 
klachtenlijn Mara Soekarja via mara@laks.nl.

Centraal examen begonnen>schoolexamen 
afgesloten
Zodra het centraal examen begint, is het schoolexamen af-
gesloten. De cijfers voor je schoolexamen staan dan ook defini-
tief vast. Het heeft dus geen enkele zin om na je centraal examen 
nog over de beoordelingen in je schoolexamen te klagen. 

Examentips van LAKS

>   Installeer met een paar examenleerlingen een examen-
controlecommissie die nagaat of de organisatie rond je 
examen in orde is.

>  Bekijk vooraf of alle examentijden kloppen, of vlakbij 
wordt gebouwd met irritant lawaai, kleuters buiten spelen 
naast de examenzaal en of het tocht. Kijk ook of er een 
klok is in de examenruimte (die op tijd loopt). 

>  De controlecommissie kan ook samen met de school-
leiding examenregels opstellen (als ze nog niet bestaan). 
Daarin staat bijvoorbeeld of je eten en drinken mag meen-
emen tijdens je examen (nooit chips! want dat kraakt) en 
dat íedereen (ook de surveillant!) zijn mobiel thuislaat.

Naomi kreeg ademnood vlak voor het examen

‘Ik mocht mijn examen niet inhalen’ 

‘Op weg naar school kreeg ik ineens bijna geen adem.  
Dat gebeurt vaker als ik onder druk sta, maar nu miste ik 
mijn examen biologie. Normaal mag je maar één vak 
herkansen, en ik had economie al slecht gemaakt. Dus wilde 
ik los van de herkansing mijn biologie inhalen. De school 
weigerde dat. 
Bij de Klachtenlijn kreeg ik een jongen die zei dat ik wel 
recht had op een herkansing én op het inhalen van een 
gemist vak. Samen met mijn broer ben ik naar school 
gegaan om dat te vertellen. Het hielp niet. Pas toen iemand 
van LAKS naar school belde, draaiden ze bij. Die her-
kansing heb ik gelukkig niet nodig gehad, maar de houding 
van de school maakte de stress nog erger!’

EINDEXAMENLIJN
VAN hET LAKS

bErEkEn

bErEkEn

bErEkEn
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bereken je 
eindcijfers
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De eerste grote stap is 
gezet. Maar je weet: voor 
een leuke baan moet je 
nog even doorleren. Wat 
doen de geslaagden van 
vorig jaar?
Yasmin doet hbo-rechten
‘Ik moet veel meer zelf plannen’
‘Ik had eerst bedacht dat ik management, economie en 
recht (MER) in Utrecht wilde gaan doen. Het werd uitein-
delijk toch hbo-recht in Tilburg. Tot nu toe vind ik dat ik de 
goede studie heb gekozen. Rechten spreekt me erg aan. 
Met deze studie kan ik straks op een advocatenkantoor 
gaan werken of verder studeren op de universiteit. 
Je moet op een hbo eigenlijk alles zelf plannen. Dat is 
wel wennen. In het begin vond ik dat behoorlijk stressen. 
Gaandeweg heb ik het beter onder de knie gekregen. Het 
is toch een kwestie van goed organiseren. Gelukkig heb 
ik na lang zoeken een kamer gevonden. Dat scheelt veel 
reistijd.’

Tom is gestopt met zijn opleiding
‘Thuiszitten gaat vervelen’
‘Het is een wonder dat ik het vwo-diploma in één keer heb 
gehaald. Ik stopte al mijn tijd in sporten en muziekmaken. 
School deed ik er zo’n beetje bij. Mijn ouders wilden dat 
ik doorleerde. Daarom ben ik economie gaan studeren in 
Amsterdam. Het werd helemaal niks. Na twee maanden 
ben ik al gestopt.
Nu zit ik weer thuis en werk links en rechts. Best leuk, maar 
ik mis wel het studentenleven en wat daar bij hoort. Mijn 
vrienden werken aan hun toekomst. Straks hebben zij een 
leuke baan en moet ik werk doen waar ik misschien geen 
zin in heb. Ik heb pas ontdekt dat er een opleiding is voor 
audiovisueel medewerker. Dat lijkt me wel wat, dan kan 
je bijvoorbeeld werken als geluidstechnicus. Dat ga ik dus 
serieus uitzoeken.’

Hanneke doet vwo
‘Ik kan mijn beroepskeuze even uitstellen’
‘Ik wist niet wat ik wilde na mijn havo-examen. Maar ik 
wist wel zeker dat ik door wilde leren. Ik vind dat je moet 
leren voor een leuke baan. En ik heb ook geen hekel aan 
leren. Daarom ben ik naar het vwo gegaan. Kon ik mijn 
beroepskeuze nog een paar jaar uitstellen.
Het is best pittig, hoor. Ik moest er een vak bijnemen, 
maar ik had ook een paar vrijstellingen en bij andere vak-
ken had ik weer een voorsprong. Als ik hard blijf werken, 
ga ik het wel halen. 

Marco studeert en woont in Rotterdam
‘Ik bepaal nu alles zelf’
‘Ik heb natuur en gezondheid gedaan. Het was wel bijna 
zeker dat ik zou slagen, dus ik heb me meteen inge-
schreven voor geneeskunde aan de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam. Ik heb nog even gespeeld met de gedachte 
om een jaar naar het buitenland te gaan, maar dat was 
financieel niet haalbaar. Ik heb geluk gehad, ik kon in 
september meteen beginnen met mijn studie. Jammer van 
Australië dus, maar op kamers gaan is ook heel spannend 
en leuk. Ik bepaal nu echt alles zelf!

De studie is tot nu best meegevallen. Ik moet wel veel doen, 
maar ik heb ook nog tijd om te sporten en uit te gaan. 
Hartstikke goed allemaal dus.’

Welke studie, welk beroep 
past bij mij?
Twijfel je nog? Ga dan naar www.opleidingenberoep.nl. 
Die site helpt je echt bij het maken van een keuze. Je vindt 
er alle mogelijke informatie over opleidingen en beroepen. 

Kijk ook eens op www.studiekeuze123.nl als je kiezen  
(te) moeilijk vindt. Daar kun je opleidingen (hbo en wo) 
vergelijken op criteria die je zelf invoert. 
www.hbostart.nl geeft alle hbo-opleidingen per segment. 
Op www.scholierentv/toekomsttest.aspx staat een test die 
je binnen vijf minuten op weg helpt naar een passende 
opleiding of studie. 

Kom je er zelf niet uit? Loop eens langs je decaan. Je zult 
ontdekken dat die je prima op weg kan helpen.

Wil je nog een jaar avonturieren voor je aan een nieuwe 
studie begint? Kijk dan eens op www.wilweg.nl en  
www.europass.nl.

Studie met numerus fixus: snel aanmelden!
Voor sommige opleidingen (zoals geneeskunde, psycholo-
gie, fysiotherapie en mondzorgkunde) melden zich meer 
studenten aan dan er plaatsen zijn. Dat zijn de  studies met 
een numerus fixus, waavoor je moet loten. Behalve als je 
gemiddelde cijfer 8 of hoger is.
Je gemiddelde cijfer bereken je zo: je telt al je eindcijfers 
op (uit het vrije deel alleen het hoogste cijfer). De uitkomst 
deel je door het aantal vakken. 
Wacht niet te lang met aanmelden. De aanmelding voor 
opleidingen met een numerus fixus sluit op 15 mei 2009.

Decentrale selectie
De instellingen voor hoger onderwijs selecteren voor een 
deel van de opleidingsplaatsen waarvoor geloot wordt zélf 
de studenten. Ze hanteren daarvoor specifieke selectiecrite-
ria. Je begrijpt dat je daar heel tijdig bij moet zijn.
Uitgebreide informatie over loten en decentrale selectie, 
vind je op de site van de IB-groep: www.ib-groep.nl. 

havo Vernieuwde Tweede 
Fase
Je hebt minimaal acht eindcijfers: Nederlands, Engels, vier 
profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer.

Je bent geslaagd als

- al je eindcijfers 6 of hoger zijn
-  je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of 

hoger zijn
-  je één 4, twee 5-en of één 5 en één 4 hebt en al 

je andere cijfers 6 of hoger zijn én het gemiddelde 
van al je cijfers tenminste 6,0 is

én
-  de vakken ckv en lichamelijke opvoeding  

‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. 

Een 3 mag niet! 
Ook niet voor één van de vakken van het  
combinatiecijfer.

Doordenkers voor havo 
Vernieuwde Tweede Fase

Doordenker 1
Jouw profiel is cultuur en maatschappij. Ben je geslaagd met 
de volgende cijfers? ja/nee
Nederlands 4, Engels 6, geschiedenis 5, Frans 6, aard-
rijkskunde 6, tekenen 6, Duits 8 en het combinatiecijfer 6.

Doordenker 2
Jouw profiel is natuur en gezondheid. Ben je geslaagd met 
de volgende cijfers? ja/nee 
Nederlands 4, Engels 7, wiskunde A 6, aardrijkskunde 6, 
scheikunde 7, biologie 6, economie 8 en het combinatie-
cijfer 5. 

Vwo

Je bent geslaagd als

- al je eindcijfers 6 of hoger zijn
-  je één 5 of één 4 hebt en al je andere eindcijfers 

6 of hoger zijn
-  je twee 5-en of één 5 en één 4 hebt en maximaal 

één van deze onvoldoendes in je profieldeel zit én 
al je andere vakken 6 of hoger zijn

én
-  je profielwerkstuk en de vakken ckv 1 en lichame- 

lijke opvoeding 1 ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. 

Doordenkers voor vwo 

Doordenker 1
Jouw profiel is economie en maatschappij. Ben je geslaagd 
met de volgende cijfers? ja/nee
Nederlands 5, management en organisatie 5, verder alles 
voldoende.

Doordenker 2
Jouw profiel is natuur en techniek. Ben je geslaagd met 
de volgende cijfers? ja/nee
wiskunde B1,2  5, natuurkunde 1,2  5, verder alles  
voldoende.

Doordenker 3
Jouw profiel is natuur en gezondheid. Ben je geslaagd  
met de volgende cijfers? ja/nee
Nederlands 4, scheikunde 5, verder alles voldoende.

Doordenker 4
Jouw profiel is cultuur en maatschappij. Ben je geslaagd  
 met de volgende cijfers? ja/nee
muziek 5, Duits 1,2  4, in het vrije deel aardrijkskunde 
afgesloten met een 8, verder alles voldoende. 

havo 
bezemkandidaten
Vraag na op school wat precies voor jou geldt. 

JE bENT GESLAAGD

WAT NU?
Antwoorden: 1. nee 2. ja

Antwoorden: 1.ja 2.nee 3.ja 4.ja (muziek 
wordt gewisseld met aardrijkskunde) 
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bas volgt volwassenenonderwijs

‘Ik moet hard werken, maar ik wíl het halen’ 
‘Mijn eindlijst was niet bepaald geweldig: één 4 en twee 5-en. 
Via het vavo probeer ik alsnog mijn diploma te halen, want ik wil 
per se milieukunde doen op het hbo. Ik had ook staatsexamen 
kunnen doen, maar dan had ik het helemaal alleen moeten doen. 
Dat zag ik niet zitten.
Ik hoef alleen de vakken te doen waar ik een onvoldoende voor 
had. Dat is nog steeds hard werken. Ik kan echt niet zomaar een 
baan erbij nemen. Ik werkte een tijdje in een computerzaak. Dat 
vond ik wel wat, maar dat ging niet samen met mijn lessen. Die 
zijn meestal op het einde van de middag of ’s avonds. Daarom 
doe ik een paar ochtenden klusjes op het kantoor van mijn vader. 
We werken op school in kleine groepjes. Ik begrijp de stof nu veel 
beter. Mijn eerste resultaten waren ook best goed, dus volgend 
jaar ben ik weer fulltime aan het studeren.’

Niels is gaan werken

‘Na een tijdje ben je erop uitgekeken’
‘Ik heb bij een supermarkt gewerkt, bij een overslagbedrijf, op een 
administratiekantoor... Er zat niks bij wat ik leuk vind. Ik ben er nu 
ook wel achter gekomen dat je voor leuk werk meer moet leren. 
Ze geven mij altijd van die geestdodende baantjes. Daar ben je 
na een tijdje echt op uitgekeken. Misschien is er wel iets goeds, 
waar je cursussen kunt doen om verder te komen, maar dat ben ik 
nog niet tegengekomen.
Je kunt beter met een diploma ergens binnenkomen. Daarom ga 
ik nu naar open dagen van het roc. Dat zit hier toch in de buurt. 
Misschien is de politie iets voor mij. Daar ga ik ook eens over  
bellen. Ik ga in elk geval wel terug naar school!’  

Aysa doet opnieuw examen

‘Ik heb het diploma nodig’
‘Mijn examenjaar was nogal rommelig. Ik was druk met van alles, 
muziek maken, uitgaan, behalve leren. Daar had ik echt geen zin 
in. Dat ik gezakt ben, is dus mijn eigen schuld. 
Ik wist wel meteen dat ik het opnieuw zou proberen. Ik wil Arabi-
sche taal en cultuur doen in Utrecht en daar heb ik dat vwo-diploma 
voor nodig. Ik vind het belangrijk om iets te doen waar mijn hart 
naar uitgaat en daarom moet ik nu doorbijten. Ik kan het echt wel, 
maar ik moet het ook doen!’

Irene wordt onderwijsassistent

‘Leren voor een beroep past beter bij mij’
‘Ik was al een keer blijven zitten. Toen ik zakte, was ik al negentien. 
Ik had geen zin meer om weer een jaar havo te doen. Daarom ben 
ik bij het roc gaan kijken. Daar kon ik met mijn overgangsbewijs 
van 3 naar 4 havo beginnen in niveau 4. Ik weet nu precies waar-
voor ik aan het leren ben. Dat bevalt me heel veel beter. En ik kan 
hierna altijd nog naar de pabo.
Eén dag in de week ga ik op stage. Je wordt door je collega’s  
meteen voor vol aangezien. Ik ben dus al echt met mijn beroep 
bezig. Fantastisch is dat.’

LEES hOE VIER PEChVOGELS
hUN WEG VINDEN      

Je bent GEzAKT                                       wat nu?
Je doet het jaar over op je eigen 
school
Het centraal examen doe je helemaal 
opnieuw. Je school bepaalt of je onder
delen van je schoolexamen kan laten 
staan. 

Je volgt volwassenenonderwijs 
(vavo)
Je krijgt vrijstelling voor de vakken 
waarvoor je een voldoende hebt staan 
op je cijferlijst. Omdat dezelfde slaag-
zakregeling geldt als op een gewone 
school, zou je ook voor een onvol-
doende cijfer vrijstelling kunnen vragen. 
Vraag je decaan of jouw school samen-
werkt met een vavo/roc. De school kan 
dan regelen dat je overstapt naar de 
vavo. Heeft de school geen overeen-
komst met een roc én ben je achttien 
jaar of ouder, dan kun je je ook zelf 
aanmelden.
Zoek via www.roc.nl.

Je doet staatsexamen
Je studeert helemaal zelfstandig (met je 
oude boeken of met materiaal van een 
instelling die schriftelijk onderwijs ver-
zorgt). Of je gaat naar een particuliere 
school om alsnog je diploma te halen. 

Je krijgt een vrijstelling voor de vakken 
waarvoor je een voldoende hebt staan 
op je cijferlijst. Ook hier geldt dezelfde 
slaag-zakregeling als op een gewone 
school. Dus je zou ook voor een onvol-
doende cijfer vrijstelling kunnen vragen.
Je meldt je voor 1 januari 2010 aan 
via www.ib-groep.nl. Of vraag een 
aanmeldingsformulier aan via 050-
5998933 of staatsexamen@ib-groep.nl. 

Je volgt een beroepsopleiding
Je vergeet het diploma en zoekt een 
beroepsopleiding waarop je wordt 
toegelaten met een overgangsbewijs van 
3 naar 4 havo of 4 vwo. Als je het mbo 
hebt gehaald, kun je doorstromen en toch 
nog in het hbo terechtkomen. Voor infor-
matie: raadpleeg je decaan, www.roc.nl 
of www.opleidingenberoep.nl.

Je gaat werken
Zonder diploma heb je weinig keuze. 
Slimmer is een combinatie van werken en 
leren (informatie krijg je via je decaan, 
www.roc.nl of www.opleidingenberoep.
nl). Of zoek een baas die je verder wil 
opleiden in zijn bedrijf.

Doe je havo-bezemexamen en 
verwacht je dit jaar weer niet te 
slagen? 
Heel jammer, maar er is nog niets ver-
loren. In 2010 kun je nog in de ‘onvol-
doende’ vakken volgens de Tweede Fase 
oude regeling bij de staatsexamencom-
missie opnieuw examen doen. 

Ook kun je op een vavo examen doen in 
het overeenkomende vak in de Vernieuw-
de Tweede Fase. Voor veel vakken geldt 
namelijk dat het overeenkomende nieuwe 
vak ingebracht kan worden in een 
diploma oude stijl. 
Als je dus besluit over een paar jaar een 
nieuwe poging te doen, dan kan dat. 
Maar let op: met een havo-diploma 
Tweede Fase oude regeling word je na 
2013 niet meer automatisch toegelaten 
op iedere hbo-opleiding. Soms moet je 
zelfs een toelatingsexamen doen! 

Je kunt ook proberen een diploma Ver-
nieuwde Tweede Fase te halen. 
Hierin kun je namelijk ook ‘oude vakken’ 
inbrengen. Voor meer informatie kun je 
terecht bij je decaan. 

Dit zijn je mogelijkheden
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