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Toezending gedrukte versies 
CEVO Syllabi HAVO 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Het beleid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 'ruimte bieden aan scholen' en daar 
hoort bij 'sturen op hoofdlijnen'. De minister heeft daarom opdracht gegeven de examenprogramma’s te 
globaliseren. Globaal geformuleerde eindtermen geven scholen meer ruimte het onderwijs zelf in te 
richten. Om duidelijkheid te verschaffen over wat van kandidaten op het centraal examen wordt verwacht, 
heeft CEVO in uitwerking van het beleid van de minister syllabi tot stand gebracht. 
 
Met dit pakket ontvangt u de gedrukte versies van de havo-syllabi. In de syllabi is toegelicht wat per vak 
van kandidaten op het centraal examen wordt verwacht. De stof voor het centraal examen is beschreven in 
het examenprogramma. Dit nieuwe examenprogramma gaat voor het havo in bij het centraal examen 
2009. 
 
De syllabi worden gepubliceerd ongeveer twee jaar voor het centraal examen waarover zij informatie 
geven. Zij verschijnen hiermee ruimschoots op tijd voor de gerichte voorbereiding op het centraal examen. 
Voor de meer globale planning, onder meer in het PTA, heeft de school al eerder de beschikking over het 
vaste examenprogramma. De syllabi voor het eerste vwo-examen in 2010 kunt u dan ook medio 2008 
verwachten. 
Van jaar tot jaar kunnen de syllabi (binnen de kaders van het examenprogramma) worden gewijzigd en 
aangevuld en worden geactualiseerd als ontwikkelingen in samenleving of onderwijs daarom vragen. Voor 
het havo-examen in 2010 verschijnen dan ook medio 2008 de nieuwe syllabi. Naar alle waarschijnlijkheid 
zullen de wijzigingen dan en in volgende jaren beperkt zijn: bij veel vakken geen enkele toevoeging, bij een 
enkel vak slechts een enkele aanvulling. Die nieuwe syllabi (met een overzicht van de wijzigingen t.o.v. het 
vorige jaar) worden steeds gepubliceerd op de website Eindexamen.nl. U treft daar ook de relevante 
regelingen m.b.t. de examenprogramma’s aan. 
Van deze gedrukte syllabi kunnen geen exemplaren worden bijbesteld. Alle documenten kunt u 
downloaden vanaf Eindexamen.nl. Het verzenden van gedrukte syllabi is een uitzondering. Dat gebeurt nu, 
omdat het fenomeen ‘’syllabus’’ geheel nieuw is, en wellicht in de toekomst als bij een vak het 
examenprogramma en dus ook de syllabus structureel worden gewijzigd. 
 
Naast deze syllabus is er ook een uitwerking van het gedeelte van het examenprogramma dat in het 
schoolexamen getoetst wordt. De SLO heeft daarvoor voorbeeldmatige toelichtingen gemaakt in de vorm 
van handreikingen. Deze treft u op aan via www.slo.nl. 
 
De vwo-syllabi voor 2010 zullen, zoals al vermeld, worden verstuurd medio 2008. Daarop is echter een 
tweetal uitzonderingen. In dit pakket treft u de syllabi aan voor geschiedenis vwo en maatschappijleer/ 
maatschappijwetenschappen vwo. Omdat de programma’s voor havo en vwo voor deze vakken sterk 
verwant waren, bleek het niet praktisch om een afzonderlijke vwo-syllabus voor deze vakken te laten 
drukken. Bij de volgend jaar te verzenden vwo-syllabi zullen deze twee vakken dan ontbreken. 
 
Wij vertrouwen erop dat deze syllabi eraan zullen bijdragen dat uw docenten hun kandidaten adequaat op 
het examen voorbereiden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marthe Hastrich 
(CEVO projectmedewerker) 

Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo 
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