
 
 
Bouwtechniek-fijnhoutbewerken: vakspecifieke informatie centraal examen 2008 
 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van de CEVO (zie Examenblad.nl). 
 
Examenprogramma 
De staatssecretaris van OCW heeft nieuwe, geglobaliseerde examenprogramma’s vmbo (en 
havo/vwo) vastgesteld. Behalve voor timmeren, metselen, schilderen en bouw-breed is ook voor 
fijnhoutbewerken een examenprogramma vastgesteld, dat geldt voor alle leerlingen die vanaf 1 
augustus 2007 beginnen met het vierde leerjaar. Bouwtechniek-fijnhoutbewerken is daarmee een 
regulier vak geworden in het vmbo en krijgt vanaf 2008 een centraal examen. 
 
Syllabus 
Het examenprogramma kent een zogeheten c.e.-deel.  
Dit is het gedeelte van het examenprogramma dat in het centraal examen (c.e.) wordt getoetst. Het 
c.e.-deel wordt toegelicht in een syllabus die door de CEVO is vastgesteld. In de syllabus vindt u 
derhalve de examenstof van het centraal examen. 
Het examenprogramma zelf is als bijlage opgenomen in de syllabus. 
 
BB en KB 
 
examenvorm: cspe 
examenstof: zie syllabus 
richtlijnen bij de afname: De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de 

voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.   
afnameperiode 1e tijdvak: 31 maart t/m 30 mei 2008 (rooster van de CEVO) 
examenduur: zie III.4.4 van de Septembermededeling 

'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' 
minitoetsen:  zie III.4.5 van de Septembermededeling 
voorbeeld cspe? Nee. 

De examens liggen in het verlengde van de examens die SH&M in de 
afgelopen jaren aan de scholen beschikbaar stelde.  
Als docent/examinator kunt u vanaf begin februari kennis nemen van 
het cspe 2008 (zie III.4.2 van de Septembermededeling). 

 
GL 
 
examenvorm: cspe 
examenstof: zie syllabus 
richtlijnen bij de afname: De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de 

voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.   
afnameperiode 1e tijdvak: 31 maart t/m 30 mei 2008 (rooster van de CEVO) 
examenduur: zie III.4.4 van de Septembermededeling 

'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' 
minitoetsen:  zie III.4.5 van de Septembermededeling 
NB Er is één identiek cspe GL voor de vakken timmeren, metselen, 

schilderen, fijnhoutbewerken en bouw-breed. 
voorbeeld cspe GL zie: www.cito.nl

kies: centrale examens vmbo, vmbo gl/tl en cspe 
Als docent/examinator kunt u vanaf begin februari 2008 kennis nemen 
van het cspe GL 2008 (zie III.4.2 van de Septembermededeling). 

cse GL?  Nee. 
Het cse GL 2008 is gebaseerd op het oude examenprogramma en dat 
geldt derhalve alleen voor de vakken timmeren, metselen, schilderen 
en bouw-breed. 

 

http://www.cito.nl/

