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FILOSOFIE - VWO: VAKSPECIFIEKE INFORMATIE 2022  
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en 

Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt. Veranderingen ten opzichte van 2021 zijn 

geel gemarkeerd.  

EXAMENSTOF 

De examenstof is beschreven in de syllabus filosofie vwo 2022. 

SYLLABUS 

De syllabus filosofie vwo 2022 wijkt niet af vergeleken met de syllabus 2021. Het geëxamineerde 

onderwerp is Het goede leven en de vrije markt. 

DE OPBOUW VAN HET EXAMEN 

Met ingang van 2021 is een aantal wijzigingen in het centraal examen vwo doorgevoerd die in 2022 

worden gecontinueerd. Het betreft: 

– de 15 tot 17 samengestelde vragen waaruit het examen de afgelopen jaren heeft bestaan, zijn 

waar mogelijk worden opgesplitst. De deelvragen worden als zelfstandige vragen geformuleerd 

en doorgenummerd.  

– Uitzondering daarop vormen opeenvolgende deelvragen waarin een ‘doorrekenfout’ mogelijk is. 

Die deelvragen worden bij elkaar gehouden in één vraag.  

– Dit zal naar verwachting resulteren in ongeveer 25 vragen per examen.  

– Het aantal te beantwoorden deelvragen en het aantal te verdienen scorepunten blijft daarbij 

ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.   

De opsplitsing van samengestelde vragen heeft mede tot gevolg dat de getoetste denkvaardigheden 

nauwkeuriger kunnen worden gemeten. 

AFNAMETIJDSTIP 

Het examen wordt afgenomen zoals vastgesteld in het rooster voor de centrale examens 2022, zie 

hoofdstuk 2 van de Septembermededeling/Maartaanvulling. 

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 

Zie paragraaf 8.4.2 van de Septembermededeling. 

ONTVANGEN VAKSPECIFIEKE MAILINGS 

Voor uw taak als examinator (corrector) van de centrale examens is het belangrijk dat u goed 

geïnformeerd bent. Dat kan via een persoonlijke pagina op Examenblad. Via deze pagina ontvangt u 

inhoudelijke en formele informatie over de centrale examens van uw vak op maat, zoals bijvoorbeeld 

een test met het correctievoorschrift. Hebt u als docent nog geen persoonlijke pagina op 

Examenblad.nl waardoor u de mailings niet rechtstreeks ontvangt, laat u zich hiervoor dan 

registreren door uw examensecretaris. 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-filosofie-vwo-2022/2022/f=/filosofie_vwo_2022_versie_2.pdf
https://examenloket.officeheart.nl/Support/Ticket
http://www.examenloket.nl/
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