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Aardrijkskunde – vwo vakspecifieke informatie centraal examen 2018 

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

(het CvTE) (zie Examenblad.nl). 

Veranderingen t.o.v. 2017 zijn geel gemarkeerd.  

Veranderingen t.o.v. de Septembermededeling zijn blauw gemarkeerd. 

 

Vwo 

Bijzonderheden 

toegestane hulpmiddelen 

Door het CvTE goedgekeurde atlas voor het CE in 2018 is de Grote 

Bosatlas:  
- 54e druk voor vwo  
- 54e druk voor havo  
 
Het CvTE heeft recent bericht over de atlas als hulpmiddel bij 

toekomstige examens. Dit betreft niet het CE in 2018. Hiervoor blijft 
ongewijzigd de 54e druk van de Grote Bosatlas als hulpmiddel 

aangewezen. 

Syllabus 2018 Geen veranderingen t.o.v. de syllabus 2017. 

Examendocument: het  
bronnenboekje 
 

De examens in het eerste en tweede tijdvak aardrijkskunde vwo 
doen in 2018 mee aan een proef m.b.t. het drukproces. In verband 
daarmee zal de bijlage (het bronnenboekje) in kleur worden 
afgedrukt. Deze proef vindt alleen bij de vwo-examens plaats. 

 
Voor kleurenblinde kandidaten gelden dezelfde regels als bij het 
gebruik van de atlas, zie paragraaf 9.3 van de brochure ‘Kandidaten 
met een beperking’  

Examentijdstip Zie het rooster in de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen 
voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 
VO in 2018  (Examenblad.nl).  

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

(Wolf). 

Onderzoek prestatie-eis  De komende jaren willen we onderzoeken wat naar de mening van 
het onderwijsveld een redelijke prestatie-eis (gemiddeld cijfer en 
percentage onvoldoende) voor de verschillende centrale examens is. 
Als onderdeel van dit onderzoek starten we dit jaar een pilot. Uw vak 

is geselecteerd voor deze pilot.  
Aan u  wordt gevraagd in WOLF een extra vraag in te vullen, 
voorafgaand aan de examenafname. De vraag luidt ‘Vindt u dat deze 
leerling voldoende vaardig is voor het centraal examen en een 

voldoende cijfer zou moeten krijgen?’.  
Een uitgebreidere instructie wordt in april verspreid via 
Examenblad.nl en wordt opgenomen in de WOLF-handleiding. 

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 
via het contactformulier op www.examenloket.nl.  
 
Aanvullingen 

Een aanvulling op een correctievoorschrift (cv) is bedoeld als 
verduidelijking. Het gaat in het overgrote deel van de aanvullingen 

niet om fouten. Het is een hulp bij de onderlinge communicatie 
tussen de eerste en tweede corrector, en vaak voortkomend uit de 
examenbesprekingen. Incidenteel wordt het middel van de 
aanvulling gebruikt om te melden dat een vraag geneutraliseerd 
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wordt. Zie voor meer informatie paragraaf 9.4 van de 

Septembermededeling. 

 


