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Biologie – havo 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). 

 

Havo 

Syllabus 2015  In 2015 worden voor het eerst examen afgenomen volgens het 
nieuwe examenprogramma en de nieuwe syllabus. Deze wijken 

substantieel af van het oude programma en de oude syllabus. 
 
De syllabus is in 2012 bij Regeling vastgesteld en gepubliceerd op 
Examenblad. In 2014 is deze syllabus nader vastgesteld. Wijzigingen 
in deze syllabus zijn met blauw gemarkeerd. 

Examenvorm  Papieren CE 

Afnametijdstip  Zie rooster 

Toegestane hulpmiddelen BiNaS 6e editie (zie ook regeling toegestane hulpmiddelen) 
Let op: BINAS 5e editie is NIET meer toegestaan 

Correctievoorschrift Aangezien kandidaten op grond van de nieuwe syllabus bij het 
centraal examen biologie havo geen kennis meer hoeven te hebben 
van de regels voor significantie, kan een kandidaat ook geen punten  
verliezen voor fouten in de nauwkeurigheid van een antwoord. 

Dientengevolge is de vakspecifieke regel m.b.t. significantie komen 
te vervallen.  
Ook de vakspecifieke regel die zegt dat voor een rekenfout een punt 
afgetrokken dient te worden, komt te vervallen. Dat betekent echter 
niet dat een kandidaat geen punt dient te verliezen. Dit zal echter 
worden ondervangen in het beoordelingsmodel bij de betreffende 
vraag.  

 

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). 

 

Havo Bezem 

Syllabus 2015  Er wordt in 2015 een bezemexamen afgenomen. Hiervoor gelden 
nog het examenprogramma en de syllabus van 2014. 

Toegestane hulpmiddelen Bij het bezemexamen zijn de hulpmiddelen toegestaan zoals dat in 
2014 het geval was, te weten: 

Biodata 2e druk óf Binas 5e druk (zie ook regeling toegestane 
hulpmiddelen voor het CE van 2014) 
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