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vmbo examenprogramma Fries CEVO.08.0183 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw school heeft het centraal eindexamen vmbo Fries 2008 besteld.  
Middels deze brief wil ik u erop attent maken dat in de Regeling vaststelling examenprogramma’s 
voortgezet onderwijs van 4 juni 2007 1 in Bijlage 2: examenprogramma’s vmbo en in de papieren uitgave 
'Examenprogramma’s VO, vmbo' van juli 2007 2 van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en in Talen syllabi centraal examen 2008 en 2009 van mei 2007 3  van de CEVO, de 
volgende onvolkomenheid staat: 
 
In de Friestalige versie van het examenprogramma Fryske taal en kultuer (2.8) vmbo staat onjuist 
vermeld dat FR/K/7 Skriuwfeardichheid voor de gemengde en de theoretische leerweg in het centraal 
examen (Frysk: SE  = sintraal examen) wordt getoetst. 
 
In de Nederlandstalige versie van het examenprogramma Friese taal en cultuur (2.8) vmbo staat de juiste 
vermelding, namelijk dat de exameneenheid FR/K/7 Schrijfvaardigheid niet getoetst wordt in het CE (= 
centraal examen). 
 
Ik vertrouw er op dat u de informatie uit deze brief bekend wilt maken bij de functionarissen in uw school 
die betrokken zijn bij het CE Fries. 
 
Ten slotte wil ik u vragen een ontvangstbevestiging te sturen. Deze kunt u sturen naar info@cevo.nl onder 
vermelding van Fries. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Drs. H.W. Laan 
voorzitter 

                                                           
1 Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs 
kenmerk: VO/OK-2007/13731 
datum: 4 juni 2007 
gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 111, woensdag 13 juni 2007, p. 16; CFI-Online juni 2007 
 
2 Examenprogramma’s VO, vmbo 
Productie: Leo Wijnhoven/Pien van Hooydonk/Nienke Ruijs 
Druk: Giethoorn ten Brink, Meppel  
Uitgave: juli 2007 
ISBN: 978-90-5910-345-0 
 
3 Talen syllabi centraal examen 2008 en 2009 
Productie: Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 
Uitgave: mei 2007 
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