
Bijlage 2C 
 
(behorend bij  “Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de s taatsexamens vwo, 
havo en vmbo in 2010” van 24 juni 2008, CEVO-08.094 1) 

 
 
Hulpmiddelen na 2010 
 
 
Basispakket hulpmiddelen 
Er zijn geen voornemens tot wijziging van het basispakket.  
 
Woordenboeken 
Er zijn geen voornemens tot wijzigingen in het toestaan van woordenboeken.  
 
Informatieboeken vmbo 
Er zijn geen voornemens tot wijzigingen bij het toestaan van informatieboeken vmbo. 
 
Grafische rekenmachines 
De CEVO onderzoekt of het blokkeren van het geheugen van de grafische rekenmachine praktisch uitvoerbaar is. 
Als dat het geval is, zal worden bepaald dat het geheugen geblokkeerd dient te worden, en zullen alleen grafische 
rekenmachines worden toegestaan waarbij zo’n blokkade door de school kan worden uitgevoerd of kan worden 
gecontroleerd. Waarschijnlijk zal een deel van de thans toegestane grafische rekenmachines aan die eis niet 
voldoen. Bij de invoering van de nieuwe eis en nieuwe goedkeuring zal rekening worden gehouden met het feit dat 
kandidaten hun grafische rekenmachine aanschaffen ruim twee jaar voor het centraal examen (havo) respectievelijk 
ruim drie jaar voor het centraal examen (vwo). In ieder geval tot en met het centraal examen 2010 (havo) en 2011 
(vwo) gelden de huidige eisen. Als de eisen worden aangevuld met geheugenblokkade, zal dat tijdig bekendgemaakt 
worden. 
 
Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken hav o en vwo 
Bij natuurkunde, scheikunde en biologie zijn op dit moment BINAS en Biodata (de laatste alleen bij biologie) 
toegestaan (en noodzakelijk) als informatiemateriaal bij het centraal examen. De CEVO werkt aan het opnieuw 
vaststellen van de vereiste inhoud. Het nieuwe informatiemateriaal zal waarschijnlijk beknopter zijn dan het huidige, 
ook kan het katern wellicht verschillen tussen havo en vwo, en/of tussen de natuurwetenschappelijke vakken 
onderling. 
Op het moment van invoering zullen de nieuwe informatiekaternen bij het centraal examen de huidige BINAS en 
Biodata vervangen. Tot het moment van invoering blijven de thans toegestane drukken van BINAS (alle 
natuurwetenschappelijke vakken) en Biodata (alleen biologie) toegestaan.  
Het moment van invoering is nog niet vastgesteld. Als BINAS en Biodata bij het centraal examen worden vervangen 
door de nieuwe informatiekaternen, dan zal dat in verband met de planning van scholen worden bekendgemaakt 
tenminste 2,5 jaar voor het eerste centraal examen havo, en tenminste 3,5 jaar voor het eerste centraal examen vwo 
waarvoor dit geldt. In ieder geval tot en met de centrale examens 2010 (havo) en 2011 (vwo) zijn BINAS en Biodata 
toegestaan. 
 
Atlas bij aardrijkskunde havo en vwo 
De atlas blijft in de nabije toekomst een toegestaan hulpmiddel bij de centrale examens aardrijkskunde havo en vwo 
(niet bij de centrale examens aardrijkskunde vmbo). 
Bij aardrijkskunde havo en vwo geldt de algemene regel, dat de nieuwste druk van de BOS-atlas de vorige druk 
vervangt, waarbij de vorige druk een uitlooptijd krijgt omdat het mogelijk is dat scholen hun leerlingen de atlas laten 
meenemen vanaf het eerste leerjaar.  
De 53e druk van de Bosatlas is uitgebracht in het voorjaar van 2007. De 52e druk mag voor het laatst worden gebruikt 
bij het centraal examen 2012 (havo) en 2013 (vwo). 
 


