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Maatschappijwetenschappen – vwo vakspecifieke informatie centraal examen 2015 

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens 

(het CvTE) (zie Examenblad.nl). 

 
vwo 

Syllabus 2015  Pas op! De nader vastgestelde syllabus 2015 is gepubliceerd in juni 
2014. Blauwe markeringen geven aan dat de eerder vastgestelde 
syllabus 2014 is gewijzigd in verband met troonwisseling en 
verandering t.a.v. kabinetsformatie. 

Examenvorm  Papieren CE 

Afnametijdstip  Zie het rooster in de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen 
voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 
VO in 2015 (examenblad 2015).  

Hierin vindt u ook de data voor de inzending deelscores aan Cito 

(Wolf). 

Correctievoorschrift Status: regelgeving 

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het 
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het 
correctievoorschrift. 
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een 

onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket 
(examenloket@duo.nl).  

 

vwo pilot 

Syllabus 2015 Het betreft hier de werkversie syllabus voor pilotscholen. Deze is 
gepubliceerd op 

https://www.hetcvte.nl/document/2e_werkversie_pilot. 

Nota bene! Deze werkversie syllabus wijkt af van de 

versie voor 2014 vwo.  

Afnametijdstip  Gelijktijdig met het reguliere CE maatschappijwetenschappen.  

Zie het rooster in de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen 
voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 
VO in 2015 (examenblad 2015).  
Hierin vindt u ook de data voor de inzending deelscores aan Cito 
(Wolf). 

Correctievoorschrift Status: regelgeving 
Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het 

correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het 

correctievoorschrift. 
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een 
onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket 

(examenloket@duo.nl).  

Aanwijzing voor de 
kandidaten bij het 
pilotexamen havo 

 
Zie document ‘aanwijzing voor de kandidaat’1 

 

                                                 
1 http://www.examenblad.nl/document/aanwijzing-pilot/2015  
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