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1.

Geschiedenis

Nieuw examenprogramma ingevoerd per augustus 2007, beginnend in klas 4.
Inhoudelijke vernieuwingen geschiedenis havo en vwo
1. Geen specialisatie in twee (eindexamen)onderwerpen maar alle tijdvakken worden nu behandeld in het
centraal examen.
2. De tien tijdvakken worden behandeld en er wordt extra nadruk gelegd op vier historische contexten binnen
de tien tijdvakken, namelijk De Republiek (16e en 17e eeuw), Democratische Revoluties, Duitsland 18711945 en de Koude Oorlog.
3. Leerlingen worden bevraagd op domein A (historische vaardigheden) in relatie tot hun kennis van de
kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken. Van de vier historische contexten worden voorbeelden
gegeven die iedere leerling moet kennen. Een voorbeeld van een kenmerkend aspect is: ‘het in praktijk
brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme’. Er zijn in totaal 49
kenmerkende aspecten.
4. Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en in ieder geval twee (havo), vier (vwo e&m) of vijf (vwo
c&m) onderwerpen (domein C) en op de geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie
(domein D). Voor domein C geldt dat leerlingen op grond van situaties in de verschillende tijdvakken
ontwikkelingen op langere termijn kunnen beschrijven.
5. De leraar heeft veel vrijheid in de volgorde van het schoolexamen en in de aanloop naar het centraal
examen.
Noot: vanaf 2007 t/m 2012 (vwo) en 2013 (havo) had het centrale examen nog steeds betrekking op twee
onderwerpen.

2.

Economie

Nieuwe examenprogramma ingevoerd per augustus 2010 (havo) en 2011 (vwo), beginnend in klas 4.
Inhoudelijke vernieuwingen economie havo en vwo
1. Het examenprogramma economie bestaat in totaal uit acht concepten waarvan er zes centraal worden
geëxamineerd. Twee concepten maken deel uit van het schoolexamen (de concepten schaarste en ruil).
Domein A, vaardigheden, heeft zowel betrekking op het centraal examen als het schoolexamen.
2. Bij het vormgeven en uitdragen van het vak economie dient de veelzijdigheid van de acht concepten tot uiting
te komen. Economie is zowel een wetenschap als een kunst omdat het herkennen en toepassen van
concepten in tal van contexten verbeeldingskracht en (soms) de nodige creativiteit vereist. De economische
kijk (of economisch denken en redeneren) kan daarom beschouwd worden als een alles overkoepelende
vaardigheid. Het verbinden van concepten aan contexten (en andersom) komt tot uitdrukking in het streven
naar transfer van kennis: 'leerlingen moeten laten zien dat zij in staat zijn één of meerdere concepten te
hanteren om een context te beschrijven en te analyseren'.
3. Een economische context wordt gedefinieerd als een voor een kandidaat herkenbare situatie of gebeurtenis
waarin economische concepten een rol spelen. Een herkenbare situatie of gebeurtenis is meer dan de
'leefwereld van de kandidaat'. Als bijvoorbeeld het wel of niet toelaten van Poolse arbeiders tot de
Nederlandse arbeidsmarkt een onderwerp van discussie is en de kandidaat wordt daarmee geconfronteerd,
behoort dit waarschijnlijk niet tot zijn leefwereld, maar is het voor hem wel een herkenbare situatie. De keuze
van economische contexten die in de lessen aan de orde kunnen komen bij de verschillende concepten is
vrij, met uitzondering van een aantal verplicht gestelde contexten. Deze contexten 'zijn dermate essentieel
voor een goed begrip van de economie dat deze niet mogen ontbreken in een examenprogramma'.

4.

3.

Leraren kunnen in het schoolexamen kiezen voor keuzeonderwerpen en klaslokaalexperimenten. Deze zijn
vrij te kiezen en kunnen in de vorm van een praktische opdracht, gebaseerd op actuele verschijnselen,
worden opgenomen in het PTA (het programma van toetsing en afsluiting). De keuzeonderwerpen kunnen
per klas en per leerling verschillen, waarmee recht kan worden gedaan aan verschillen tussen leerlingen
(met betrekking tot leerstijlen, profiel, en/of culturele achtergrond). De klaslokaalexperimenten zijn bedoeld
om leerlingen meer (of anders) te laten ervaren op welke wijze de economische concepten in theorie en
praktijk werken. Zo kunnen leerlingen, door het spelen van rollen en het maken van keuzes, aan den lijve
ondervinden wat economie behelst. Hiermee ondersteunt deze werkvorm de overkoepelende visie van het
vak.

Biologie, natuurkunde en scheikunde

Nieuwe examenprogramma's ingevoerd per 1 augustus 2013, beginnend in klas 4. Het implementatietraject loopt
nog.
Inhoudelijke vernieuwingen biologie, natuurkunde en scheikunde havo en vwo
1. Meer aandacht voor actuele natuurwetenschappelijke kennis zoals die functioneert in contexten in dagelijks
leven, beroepen en wetenschap. Voorbeelden: epigenetica, bio-informatica, biosynthese, nanotechnologie,
medische beeldvorming, quantumwereld, biofysica, geofysica, nieuwe materialen, groene chemie.
2. Meer ruimte voor scientific literacy naast voorbereiding op een wetenschappelijke opleiding en carrière.
3. Meer nadruk op wendbaar gebruik van concepten in verschillende contexten.
4. Meer samenhang binnen en tussen de natuurwetenschappen, door
a. contexten uit gemeenschappelijke maatschappelijke thema's: communicatie, duurzaamheid,
gezondheid, materialen, transport, veiligheid, voeding, wereldbeeld;
b. gemeenschappelijke kernconcepten en denk- en werkwijzen: ontwikkeling van een kennisbasis,
modelvorming, onderzoeken, ontwerpen, wetenschappelijke communicatie;
c. meer nadruk op redeneren en argumenteren, waarderen en geïnformeerd oordelen.
5. Karakteriseren van denk- en werkwijzen per vak
a. biologie: vorm-functiedenken, ecologisch denken, evolutionair denken, systeemdenken;
b. natuurkunde: redeneren met verbanden, beredeneerde schattingen en ordes van grootte, verschijnselen
en processen verklaren vanuit algemene principes en wetmatigheden;
c. scheikunde: heen-en-weer-denken tussen macro-, meso- en microniveaus, redeneren in termen van
structuureigenschappen, systemen, verandering en energie en van duurzaamheid.
6. Meer aandacht voor ontwikkeling en toepassing van natuurwetenschappelijke kennis, voor ethische vragen
rond consequenties, voor wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie en samenleving.

4.

Natuur, leven en technologie (nlt)

Nieuw examenprogramma ingevoerd per 1 augustus 2012.
Inhoudelijke vernieuwingen natuur, leven en technologie (nlt) havo en vwo
1. In het nieuwe examenprogramma komt de aard van nlt explicieter in de eindtermen naar voren.
a. Interdisciplinariteit: leerlingen ervaren dat veel natuurwetenschappelijke en technologische vraagstukken
een interdisciplinaire aanpak en samenwerking vragen.
b. Studie- en beroepscontext: leerlingen krijgen een beter beeld van de praktijk van studie of beroep.
c. De rol van technologie. Leerlingen ondervinden de wisselwerking tussen natuurwetenschap en
technologie: de bijdrage van technologie aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis én de
bijdrage van wetenschappelijke kennis aan de vooruitgang in technologie.
d. De rol van wiskunde: leerlingen ervaren hoe wiskunde wordt gebruikt binnen natuurwetenschap en
technologie.
2. Domein A (vaardigheden) is aangepast op de domeinen A van biologie, natuurkunde en scheikunde.
3. De domeinen C, D en E volgen de deelgebieden van nlt:
a. domein C Aarde en natuur
b. domein D Gezondheid, bescherming en veiligheid
c. domein E Materialen, processen en producten
d. vwo kent ook nog domein F: fundamenten van natuurwetenschap en technologie.

5.

Wiskunde

Invoering nieuwe examenprogramma's per augustus 2015, beginnend in klas 4. Het implementatietraject loopt.
Inhoudelijke vernieuwingen wiskunde havo en vwo
1. Een vormgeving van wiskunde A (havo en vwo) die beter voorbereidt op de wijze waarop in de
vervolgopleidingen statistiek wordt gebruikt en op de informatiemaatschappij.
2. Een programma voor wiskunde B havo dat beter past binnen het beschikbare aantal studielasturen.
3. Een vernieuwing van wiskunde C vwo door invoering van de domeinen 'logisch redeneren' en 'vorm en
ruimte; hierdoor krijgt het een eigen inhoud die is toegesneden op het profiel C&M en de beoogde
vervolgopleidingen.
4. In de meetkundedomeinen van wiskunde B en D een grotere rol voor analytische meetkunde, waardoor het
programma coherenter wordt en de algebraïsche vaardigheden worden versterkt en het programma beter
aansluit op de beoogde vervolgopleidingen.
5. Bijgestelde programma’s voor wiskunde D op grond van de ervaringen die sinds de invoering in 2007 zijn
opgedaan.
6. Meer accent op de wiskundige vaardigheden probleem oplossen, abstraheren, formules manipuleren,
ordenen en structureren, logisch redeneren en modelleren als rode draad door alle wiskundevakken.
7. ICT als leermiddel heeft een grotere rol gekregen.

6.

Chinese taal en cultuur

Invoering nieuw examenprogramma per augustus 2015.
Inhoudelijke kenmerken nieuw vak Chinese taal en cultuur vwo
1. De benaming van het vak: Chinese Taal en Cultuur, wijkt licht af van de benaming van de overige moderne
vreemde talen (Engelse, Duitse etc... Taal en Literatuur). Domein E kent een subdomein Cultuur en een
subdomein Literatuur (de overige talen hebben drie subdomeinen voor Literatuur).
2. Het vak krijgt dezelfde status als Duits, Frans, Spaans en de overige talen (met uitzondering van Engels) in
het vwo.
3. Het vak kent ook een variant elementair (alleen in de bovenbouw) die alleen in de vrije ruimte kan worden
gevolgd.
4. Het vak krijgt hetzelfde examenprogramma als de overige moderne vreemde talen, met aanpassingen bij de
subdomeinen voor Schrijfvaardigheid (onderverdeeld in handmatig schrijven en schrijven op de computer) en
voor Cultuur (zie punt 1).
5. Er bestaat geen centraal examen Chinees. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen.
6. De volgende streefniveaus zijn op basis van ervaringen in een driejarige examenpilot vastgesteld:
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Maatschappijwetenschappen

Evaluatie pilot afgerond in 2014. Beoogde invoering per augustus 2017 in klas 4. Het nieuwe examenprogramma
ter goedkeuring ingediend bij het Ministerie.
Inhoudelijke vernieuwingen maatschappijwetenschappen havo en vwo
1. Uitgangspunt van concept-contextbenadering om overladenheid tegen te gaan, en te werken vanuit een body
of knowledge van hoofd- en kernconcepten.
2. Streven naar nadruk op inzicht (hogere beheersingsniveaus) en minder op reproductie.
3. Veel ruimte in SE-onderdelen om daarin sociale en politieke actualiteit een plaats te geven.

4.
5.

8.

Aanscherpen van het verschil tussen havo en vwo, niet langer theezakjesmodel maar verschil in contexten
en beheersingsniveau tussen havo en vwo.
Afbakenen van het vak maatschappijleer (burgerschapsvorming) en maatschappijwetenschappen (maakt
gebruik van kennis van sociale wetenschappen sociologie en politicologie).

Management & Organisatie

In november 2014 heeft de vernieuwingscommissie een nieuw advies-examenprogramma opgeleverd voor
(nieuwe naam) Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid. Voorgenomen invoering per
augustus 2018.
Inhoudelijke vernieuwingen bedrijfseconomie (voorheen Management & Organisatie) havo en vwo
1 . Het advies van de commissie Boot is het vak M&O te vernieuwen met ‘Bedrijfseconomie’ als nieuwe naam
(afkorting van de voorgestelde officiële naam 'Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële
zelfredzaamheid'). Het nieuwe examenprogramma zal naar verwachting worden ingevoerd in augustus
2018, beginnend in klas 4. Het nieuwe vak verschaft leerlingen inzicht in de complexe financiële en
bedrijfseconomische actualiteit en vormt leerlingen om zelfredzaam te kunnen functioneren en verantwoorde
persoonlijke keuzes te kunnen maken.
2 . De commissie Boot heeft een voorstel gedaan voor een herschikking en herbenaming van de huidige
domeinen in het examenprogramma. Een meer geïntegreerde programmastructuur is aangebracht waardoor
het vak vergeleken met het huidige examenprogrammaprogramma van M&O een grotere samenhang krijgt.
Een nieuw overkoepelend domein 'Van persoon naar rechtspersoon' is toegevoegd.
3 . Het advies van de commissie sluit meer aan op de leefwereld van de leerling, omdat de wereld van vandaag
belangrijke keuzes bij elk individu legt. Het vak 'Bedrijfseconomie’ moet hier op aansluiten. De
vernieuwingscommissie stelt een invulling voor die nadrukkelijk ingaat op de eigen persoon als ondernemer,
werknemer of als privépersoon die staat voor belangrijke persoonlijke financiële beslissingen. In combinatie
daarmee moet de vraag hoe organisaties functioneren en ontstaan een centraal element in het vak zijn (c.q.
blijven), en verdient het initiatief dat daarvoor nodig is – het ondernemerschap – meer aandacht. Met deze
insteek is het vak meer dan ooit een essentieel algemeen vormend vak dat eenieder tracht voor te bereiden
op een productief en inspirerend werkzaam leven in welke vorm dan ook. De kern van het vak blijft
behouden, namelijk zaken vanuit ondernemersperspectief kunnen benaderen en beoordelen.
4 . Er is een domein toegevoegd met door de leraar in te vullen keuzeonderwerpen, waarmee het totaal aantal
domeinen op acht komt.

9.

Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)

Het advies-examenprogramma ckv havo/vwo is in december 2014 opgeleverd en wordt 16 maart overhandigd
aan OCW. De verwachting is dat de staatssecretaris medio april een eerste inhoudelijke reactie gaat geven. Het
rapport is vooralsnog niet openbaar.
De opdracht aan de Vernieuwingscommissie CKV was om:
•
de kwaliteit van CKV te verhogen door een duidelijker stofomschrijving van het huidige domein B ‘Kennis van
kunst en cultuur’;
•
leerlingen te stimuleren tot een creatieve en onderzoekende houding.
In het nieuwe examenprogramma mag geen verplichting meer staan om aan een bepaald aantal culturele
activiteiten deel te nemen. Het nieuwe examenprogramma voor CKV moet globaal worden geformuleerd, zodat er
voor scholen ruimte is er een eigen invulling aan te geven.

10.

Informatica

Op dit moment is een vernieuwingscommissie aan het werk. Om die reden is het nu nog niet mogelijk een
beschrijving te geven van de veranderingen in dit vakgebied.
Geplande oplevering van het advies-examenprogramma is november 2015.

