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Inleiding 
 

Doel en doelgroep 

In deze notitie wordt inzicht gegeven in de veranderingen in de examenprogramma’s in de bètavakken 

van het havo, zoals die vanaf 2013 (natuurkunde, scheikunde en biologie) en vanaf 2015 (wiskunde A , 

B en D) in het vierde leerjaar van het havo worden ingevoerd
1
. 

Twee jaar later (respectievelijk in 2015 en 2017) zullen leerlingen dan met vernieuwde programma’s 

instromen in het hbo. Het doel van deze notitie is het hbo voldoende voor te bereiden op de komende 

veranderingen.  

De doelgroep voor deze notitie zijn de hbo docenten die lesgeven in, of gebruik maken van bètavakken.  

 

Inhoud 

Het overzicht is beperkt tot de doorstroomrelevante aspecten uit de vernieuwde programma’s. 

Er is gekozen voor de volgende opzet, waarbij inzicht wordt gegeven in de 

1.  positie van het vak in de havoprogramma’s van de tweede fase vo, 

2.  belangrijkste beoogde structurele vernieuwingen in het betreffende vak, 

3. programmatische wijzigingen op hoofdlijnen: de nieuwe onderwerpen en de onderwerpen die 

zijn vervallen, alsmede de onderwerpen die in het schoolexamen (SE) en/of in centraal 

schriftelijk eindexamen (CE) worden geëxamineerd, 

4. voorbeelden uit de vernieuwde CE ‘s of SE’s of andere inhoudelijke informatie. Deze 

voorbeeldvraagstukken zijn indicatief voor de vernieuwingen. Voor een volledig beeld van de 

concrete vakkennis en -vaardigheden wordt verwezen naar de recente havo pilot-examens van 

de betreffende vakken 
2
. 

Er worden beschrijvingen van de doelen per vak gegeven, voor zover relevant voor de aansluiting op en 

doorstroom naar het hbo. 

 

Dit document geeft slechts de vakinhoudelijke wijzigingen; te weten de nieuw en de geschrapte 

onderwerpen en nieuwe visies en concepten. Er wordt vanuit gegaan dat de hbo docenten, die dit 

document gebruiken, op de hoogte zijn van de voorkennis en vaardigheden van de huidige havo-

instromers, op basis van de onderwijservaring met deze instromers in het propedeuse onderwijs. Bij de 

overzichten per vak worden evenwel summier de `oude` inhouden aangegeven. Met kennis over de 

huidige instromers kunnen de beschreven verschillen in een bruikbaar perspectief worden geplaatst.   

 

Bronnen 

 In de voetnoten en in het referentie overzicht zijn – per vak – de documenten aangegeven waarin 

nadere, meer gedetailleerde informatie over de vernieuwde bètavakken is te vinden.  

Voor alle vakken geldt dat gedetailleerde informatie over de vernieuwde inhoud van de (centrale) 

examenprogramma’s, te weten: 

 beschrijvingen van de kennis- en vaardigheidsdomeinen,  

 de gedetailleerde eindtermen en,  

 formules en voorbeeldvraagstukken,  

                                                           
1
 Het programma Natuur, Leven en Technologie (NLT)  is reeds in 2012 vernieuwd ingevoerd in de 

vierde klas van het havo; instroom hbo: 2014. 
2
 Alle pilot examens (CE) havo en vwo voor alle vernieuwde vakken zijn in te zien op www.cito.nl 
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te vinden zijn in de Syllabus van het betreffende examenvak 2013 resp. 2015, uitgegeven door het 

College van Examens en te raadplegen en te downloaden via www.cve.nl.  

Op deze site en op die van het Cito zijn ook alle (pilot) CE-vraagstukken van alle vakkern uit het 

voortgezet onderwijs van de laatste jaren te vinden. Informatie over de inhoud van de vakonderdelen 

die (ook) op het SE aan de orde komen, zijn te vinden in de door het SLO gepubliceerde Handreikingen 

per examenvak, te downloaden via www.slo.nl. Het is zeer aan te bevelen beide typen documenten te 

raadplegen indien meer detailinformatie gewenst is. De documenten geven respectievelijk op het niveau 

van concrete (examen)vraagstukken en over mogelijke werkvormen en inrichtingen van het VO 

onderwijs waardevolle informatie en suggesties.   

 

Ambities met betrekking tot de vernieuwingen 

De pijlers onder vernieuwingen van de bètavakken zijn grosso modo  

 het inspelen op (wetenschappelijke) actualiteit en relevantie, 

 werken met concepten en contexten, 

 versterken van de afstemming en samenhang tussen bètavakken en 

 verbeteren van de aansluiting op het hoger (beroeps)onderwijs. 

 

Voor wat betreft de ambities die in de vernieuwde concepten en denkactiviteiten die in de 

examenprogramma’s in deze notitie doorklinken, dient nog bezien te worden in welke mate 

deze in de schoolprogramma’s, de schoolboeken en de examens tot uiting komen. Om die 

reden is enige voorzichtigheid op zijn plaats rond de (merkbare) realisatie van hier 

beschreven vernieuwende conceptuele elementen,hierna beschreven in de onderdelen 

“structurele vernieuwingen”. Deze onzekerheden zijn inherent aan de wijze van 

onderwijsvernieuwingen van het vo. Voor wat betreft de onderwerpen op eindtermen niveau 

van de bovenbouwprogramma’s wordt verwacht dat deze onverkort worden onderwezen en 

getoetst.  

 

De omvang van de veranderingen per vak verschillen sterk; tevens zijn er verschillen in de mate van 

gedetailleerdheid waarin de onderscheiden vernieuwingscommissies de veranderingen hebben 

aangegeven. Om die redenen hebben de vakparagrafen verschillende lengten. 

 

 

Bij vele docenten in het hbo leeft de opvatting dat het weliswaar relevant is te weten wat instromende 

studenten aan voorkennis en vaardigheden meebrengen, maar dat het daarnaast minstens zo belangrijk 

is dat deze voorkennis op een voldoende beheersingsniveau kan worden toegepast in de hbo studie. 

Mede om die reden wordt in deze notitie inzicht gegeven in de eindexamenvraagstukken havo van de 

betreffende vakken en kunnen hbo docenten zich een beeld vormen van het beoogde beheersingsniveau. 

 

 .    

http://www.cve.nl/
http://www.slo.nl/
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Natuurkunde 
 

1 De positie van natuurkunde in het havo-progrmma 

Het vak natuurkunde is een (verplicht) profielvak in het profiel Natuur en Techniek.  

In het profiel Natuur en Gezondheid is natuurkunde een profielkeuzevak.  

In de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij is natuurkunde een keuze-

examenvak.  

 

De geschatte omvang van het vak natuurkunde is voor de havo 400 SLU (onveranderd). Hiervan beslaat 

het CE-deel ongeveer 60%. Voor de verdeling CE/SE zie hierna. 

 

Omdat het vak natuurkunde op het havo voor leerlingen met het profiel Natuur en Techniek gelijk is 

aan dat voor leerlingen met het profiel Natuur en Gezond, moet in het havo natuurkundeprogramma 

teruggevallen worden op wiskundige kennis- en vaardigheden die in wiskunde A aan de orde komen.  

 

2 Structurele vernieuwingen  

Binnen de vernieuwingen van het natuurkunde onderwijs is gaandeweg de nadruk verschoven van: het 

maken van berekeningen, naar: meer conceptuele vragen en redeneervragen. Dit een proces is al enige 

tijd aan de gang. Dit betekent niet dat wiskundige vaardigheden en rekenen niet langer van belang zijn 

voor natuurkunde-examens: het streven is dat in de centrale examens bij het nieuwe 

natuurkundeprogramma 50% van de scorepunten te behalen is met vragen waarbij voor de 

beantwoording een expliciete berekening vereist is
3
.  

Het kernbegrip binnen de vernieuwde aanpak van het onderwijsaanbod en van het leerproces van het 

natuurkunde onderwijs is de geïntegreerde concept-context benadering. 

Concept-context model 

Het begrip context wordt door de bètavernieuwingscommissies gedefinieerd als: 

de omgeving waarin leren plaatsvindt; een situatie of probleemstelling die voor leerlingen 

betekenis heeft of krijgt door de uit te voeren (leer)activiteiten
4
. 

Het concept-context onderwijsmodel heeft als kern dat leerlingen duurzaam fysische concepten leren 

hanteren door contexten en activiteiten die hun een inhoudelijk motief geven voor het ontwikkelen van 

hun conceptuele kennis. Tevens wordt verwacht dat gebruik van dit model de leerling meer inzicht 

verschaft in de onderliggende fysische concepten en meer samenhang in de natuurkunde programma’s 

ervaart. Door de afstemming van kernconcepten die ook in andere vakken (Biologie, NLT en 

Scheikunde) aan de orde komen, wordt getracht om de samenhang in de bèta(profiel)vakken te 

versterken
5
. Gemeenschappelijke kernconcepten in de vier genoemde bètavakken:  

Systeem (+), Schaal (+), Verandering (+), Energie (+), 

Materie (+), Ruimte(-), Tijd (-) en Wisselwerking (-) 

PM: + betekent het concept komt expliciet aan de orde, - wil zeggen: impliciet  

De contextgebieden voor havo hebben vooral een maatschappelijke en toepassingsgerichte karakter. De 

(sub)domeinen van het havo programma (zie hierna, onder 3) zijn daar een eerste weerslag van.  

                                                           
3 Kijk voor de reguliere examens en de examens die op de pilotscholen zijn afgenomen op www.cito.nl.  
4 De relatie tussen context en concept Boersma et al., 2003.. Te downloaden via: www.betanova.nl 
5 Zie ook de visienota van de vernieuwingscommissie Natuurkunde: Natuurkunde leeft (visie op het vak 

natuurkunde in havo en vwo); Nina, mei 2006.  
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PM: de contexten voor vwo zijn over het algemeen meer theoretisch en onderzoeksgericht
6
. 

 

Belangrijk is ook te weten dat  

 er op het centraal examen (CE) nieuwe vraagvormen zoals meerkeuze-vragen en korte 

kennisvragen zullen worden opgenomen, 

 de grafische rekenmachine niet meer bij het CE natuurkunde (scheikunde en biologie) gebruikt 

mag worden; een gewone rekenmachine wel, en  

 een nieuw BINAS tabellenboek wordt gebruikt. 

  

3 Leerstofwijzigingen 

 

Het eindexamen bestaat uit het centraal (landelijk) examen (CE) en het eigen schoolexamen (SE). Het 

totale nieuwe en oude examenprogramma (SE en CE) bestaat uit de volgende domeinen: 

 

Nieuw, instroom hbo vanaf 2015. “Oud”, huidige instroom tot 2015 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Beeld- en geluidstechniek 

Domein C Beweging en energie 

Domein D Materialen 

Domein E Aarde en heelal 

Domein F Menselijk lichaam 

Domein G Meten en regelen 

Domein H Natuurkunde en technologie 

Domein I  Onderzoek en ontwerp 

 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Elektrische processen 

Domein C Licht en geluid 

Domein D Kracht en beweging 

Domein E Materie en energie 

  

 

 

 

Algemene en vakspecifieke vaardigheden (Domein A). 

In het nieuwe natuurkunde programma havo komen de volgende nieuwe algemene en vakspecifieke 

vaardigheden of onderdelen daarvan expliciet aan de orde: 

reflecteren op leren, onderzoeken , ontwerpen , modelvorming , vaktaal  en kwantificeren & 

interpreteren 
7
. Een aantal van deze nieuwe – en ook eerdere vaardigheden - verwijzen naar de meer 

kwalitatieve benadering van de onderwerpen uit het natuurkunde programma.   

Opgemerkt mag worden dat in zowel het oude als het nieuwe programma de te ontwikkelen reken- en 

wiskundige vaardigheden en de ‘oriëntatie op vervolgstudies en op beroepen’ een duidelijk herkenbare 

plaats hebben (behouden).   

  

In het volgende overzicht geven we wat meer in detail aan wat de inhoud van de domeinen B t.e.m. I is 

en wat daarvan in het CE en in het SE aan de orde komt. We vervolgen met een overzicht van de 

onderwerpen die ten opzichte van het huidige natuurkunde havo-programma in de tweede fase zijn 

komen te vervallen en sluiten af met een aantal representatieve “nieuwe” examenvraagstukken.. 

 

                                                           
6
 Voor meer gedetailleerde gegevens zie: Samenhang in het Natuurwetenschappelijk onderwijs voor 

HAVO en VWO; IOBT, 2010 
7
 Voor degenen die dat willen nazoeken in de syllabus of handreiking: zie resp. A3, A5, A6, A7, A13 en 

A15  
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Domein Subdomein in 

CE 

moet 

in SE  

mag 

in SE 

A Vaardigheden
8
  Algemene profiel-overstijgende 

vaardigheden 

 Natuurwetenschappelijke, 

wiskundige en technische 

vaardigheden (op profielniveau) 

 Natuurspecifieke vaardigheden 

x x  

B Beeld en 

Geluidstechniek 

B1 Informatieoverdracht
9
 x  x 

B2 Medische beeldvorming    

B3* Optica  bk*  

C Beweging en energie C1 Kracht en beweging x  x 

C2 Energievoorzieningen x  x 

D Materialen D1 Eigenschappen van stoffen en 

materialen 

x  x 

D2 Functionele materialen  x  

E Aarde en heelal E1** Zonnestelsel en heelal x  x 

E2* Aarde en Klimaat  bk*  

F* Menselijk lichaam    bk*  

G Meten en regelen G1 Gebruik van elektriciteit x  x 

G2* Technische automatisering  bk*  

H Natuurkunde en 

technologie 

  x  x 

I Onderzoek en ontwerp I1 Experiment  x  

I2 Modelstudie  x  

I3 Ontwerp  x  

 

Toelichting: 

bk* betekent beperkte keus: uit deze vier (sub)domeinen worden er twee gekozen. 

** betekent: Tijdelijke afwijking voor 2015 en 2016. In het centraal examen van 2015 en 2016 zullen 

GEEN vragen worden gesteld over subdomein E1. Het onderwerp mag getoetst worden in het SE. Maar 

dat is niet verplicht. 

Het feit dat het hier een tijdelijke afwijking betreft, houdt in dat er vanaf het centraal examen van 2017 

wel vragen kunnen worden gesteld over subdomein E1. 

D2 en I zijn verplicht voor het SE. 

Nieuwe en vervallen onderwerpen. 
 

Nieuwe deelonderwerpen t.o.v. het oude (huidige) programma zijn de volgende eindtermen: 

In B1:   de informatieoverdracht tussen ontvanger en zender omschrijven. 

In B2:  medische beeldvormingstechnieken aan de hand van hun natuurkundige achtergrond 

beschrijven, voor- en nadelen van deze technieken noemen en op grond daarvan in 

gegeven situaties een keuze voor een techniek beargumenteren 

                                                           
8
 De vaardigheden in de bètavakken zijn bètabreed – voor alle bètavakken gelijkluidend – vastgesteld. 

9
 Incl. trillingen en golven. 
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In C:  de hefboomwet toepassen op stilstaande voorwerpen waarop twee krachten werken, 

waarvan de werklijnen niet door het draagpunt gaan,  

 In D 

 warmtetransport verklaren met behulp van materiemodellen, 

 het verband tussen de dichtheid en de soortelijke warmte bij metalen beschrijven 

en verklaren, 

 het verband tussen de warmtegeleiding en elektrische geleiding bij metalen 

beschrijven en verklaren, 

 spanning-rekdiagrammen interpreteren in termen van elastische en plastische 

vervorming en berekeningen maken aan elastische vervormingen, 

Domein E als geheel, 

Domein F als geheel, 

In G:  

 het verschijnsel elektrische stroom uitleggen als verplaatsing van lading ten 

gevolge van een aangelegde spanning, 

 de energie-omzetting bij verschillende opwekkingsvormen van elektriciteit 

beschrijven, en deze opwekkingsvormen vergelijken ten aanzien van 

duurzaamheid en energiedichtheid, 

 verschillende vormen van transport en opslag van elektriciteit beschrijven, 

Domein H als geheel, 

In I2  Modelstudie. 

De volgende formules zijn (echt) nieuw (anders genoteerde formules zijn hier niet opgenomen!).  
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Onderwerpen die zijn vervallen, zijn: 

 versterking en verzwakking van geluid door interferentie in verband brengen met 

faseverschillen, 

 de derde wet van Newton toepassen in eenvoudige situaties, 

 de werking van een kerncentrale verklaren, 

 voor- en nadelen noemen van het gebruik van kernenergie op grote schaal en in de 

hele wereld, 

 het gehele onderwerp Elektromagnetisme 

 het onderwerp Optica is een keuzeonderwerp geworden, dat (dus) niet ieder jaar op het SE zal 

worden gevraagd en nooit op het CE. Niet iedere leerling zal dit onderwerp dus hebben gehad.  

 Het zelfde geldt voor het werken met logische schakelingen, EN- en OF-poorten, vanwege het 

keuzedomein waarin deze onderwerpen zijn opgenomen. 

 

Tenslotte geven we per (sub)domein een overzicht van alleen de vervallen formules.  

De (vele) gehandhaafde en gewijzigde formules worden hier niet vermeld. Zie daarvoor de eerder 

genoemde Syllabus Natuurkunde havo CE 2015.  

 

Vervallen bij Trillingen (B1)  

      
 

 
       

 
      ( n       ),    l = (2n-1) 

 

 
 λ  (n = 1,2,…)  

 

Vervallen bij Kracht en beweging (C1) 

     
 

 
    

 

Vervallen bij Gebruik van elektriciteit (G1)  

 

  
   

 

  
  

 

  
    (vervangen door Gtot = G1 + G2 + ….). 

 

 P = 
 

 
,  P =I

2
R 
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4 Voorbeelden van eindexamens Natuurkunde havo  

A Uit: pilot-examen (CE) 2009. 

 

Dit deelvraagstuk uit “Terugkeer in de dampkring”, is een illustratie van het gewenste inzicht in 

conceptuele kennis over de eigenschappen van materialen.  

 

 

B Uit: pilot-examen (CE) 2009 

Dit vraagstuk “De Kelly Kettle” sluit aan bij voor leerlingen herkenbare situaties. 

 

 

 

Uitwerking: 

 

  
 

 
 
 

Tijdens kamperen wordt er vaak water verwarmd om te koken. In een oude 

folder van een fabrikant van campingspullen staat daarover: “Om 1,5 liter water 

met een temperatuur van 20 °C aan de kook te brengen is er 12·104 calorie aan 
energie nodig.” 

4p 25 Laat met behulp van Binas tabel 5 zien dat dit klopt. 

  
Fermi leest in een tijdschrift voor de kampeerder een advertentie over ‘The Kelly Kettle’. Zie figuur 1. 

 
                                     

 

  
                                                                                          Figuur 1                                                                                      

 De Kelly Kettle heeft geen elektriciteit, gas of benzine nodig om water te koken: 
droog gras is voldoende. 

Bij het verbranden van 1,0 kg droog gras komt 14,7 MJ energie vrij. 

  26 Bereken hoeveel gram droog gras er (minimaal) nodig is om met de Kelly Kettle 

1,5 liter water van 20 °C aan de kook te brengen. 
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De Kelly Kettle is een dubbelwandige schoorsteen boven een vuurtje van droog gras. In de 

dubbele wand kan water worden gegoten. In figuur 2 is een 

dwarsdoorsnede van een met water gevulde Kelly Kettle getekend. 

In figuur 3 is een ander type campingbrander te zien, de ‘Bushcooker’, die ook 

op droog gras brandt. De pan met water staat hierbij bovenop het vuur. In beide types 

kan 1,5 liter water aan de kook worden gebracht. Beide types zijn van 

roestvrij staal gemaakt. 
figuur 2 figuur 3 

 
 
 

schroefdop 
 

 

schoorsteen 

dubbelwandg 
reservoir 

 
 
 

 
 
 

vuurplaats 
 
 

Voor de warmteoverdracht P geldt:  

      
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2p 27 Leg met behulp van bovenstaande formule uit waarom het water in de Kelly 

Kettle eerder kookt dan het water in de Bushcooker. 

   
Op de school van Fermi wordt een dompelaar (verwarmingselement) gebruikt met 

een elektrisch vermogen van 300 W om water te verwarmen. 

3p 28 Hoeveel van die dompelaars zouden nodig zijn om – net als bij de Kelly Kettle – 

binnen 3,0 minuten 1,5 liter water van 20 °C aan de kook te brengen? Licht je 
antwoord met een berekening toe.  
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 Scheikunde 
 

1 De positie van scheikunde in het havo-progrmma 

 Het vak scheikunde is een (verplicht) profielvak in de profielen Natuur en Gezondheid en 

Natuur en Techniek.  

 

 De omvang van het vak Scheikunde in de tweede fase Havo is 320 SBU (was 320, maar incl. 

ANW) . 60% daarvan wordt op het centraal examen (CE) getoetst. De overige onderdelen 

moeten in het schoolexamen (SE) aan de orde komen, naast door de school gekozen 

onderwerpen uit het CE. 

 

Omdat Wiskunde A het eerste wiskunde vak is in het profiel Natuur en Gezondheid wordt in 

het vak Scheikunde teruggevallen op de voorkennis van wiskunde A.  

 

2 Structurele vernieuwingen  
Evenals bij natuurkunde is de concept-context benadering (zie aldaar) het leidmotief van de 

vernieuwing van het scheikunde programma
10

. In de vernieuwde scheikunde wordt koppeling 

van vakconcepten aan toepassingen in concrete contexten en aan uit te voeren chemische 

experimenten nagestreefd. Er is gekozen voor een meer (robuustere) kennis- en 

vaardigheidsontwikkeling van vakconcepten dan in de eerdere scheikundeprogramma’s .  

De chemische vaardigheden richten zich op begrip van en redeneren met vakbegrippen.   

Voor wat betreft de concepten komen de volgende kernconcepten binnen scheikunde expliciet 

(+) dan wel impliciet(-) aan de orde: 

 

Systeem (+), Schaal (+), Verandering (+), Energie (+), 

Materie (+), Ruimte(-), Tijd (-) en Wisselwerking (-) 

  

De context(gebied)en sluiten aan op maatschappelijke, beroepsgerichte en technologische 

aspecten van het vak, gericht op toepassing in de andere (bèta)vakken en gebruik in 

vervolgstudies. Zie met name de vakconcepten uit de domeinen B, C en D hierna, die de basis 

vormen de theoretische onderbouwing van het gehele programma. . De contextengebieden 

zijn herleidbaar uit de domeinenbeschrijvingen E, F en G. Dit alles draagt tevens bij aan de 

scientific knowledge die voorleerlingen die niet in een bètaopleiding verder gaan toch erg 

gewenst is. 

Door uit te gaan van een context leert een leerling niet alleen het een en ander over een 

bepaald onderwerp, maar hij/zij past dat direct toe in een concrete situatie; er wordt 

nieuwsgierigheid gewekt wat motiverend werkt. Dat levert volgens docenten in het 

examenexperiment nogal wat tijdwinst op. Het betekent ook dat er een andere nadruk op 

kennis en verwerven van kennis komt te liggen. 
 

Evenals bij natuurkunde en biologie is ook bij het CE scheikunde het gebruik van de grafische 

rekenmachine niet meer toegestaan. Een gewone rekenmachine nog wel. Tevens wordt 

gebruik gemaakt van een nieuw Binas tabellenboek.  

 

                                                           
10

 Zie ook Scheikunde in de dynamiek van de toekomst; Eindrapport van de stuurgroep Nieuwe 

Scheikunde 2004-2010, pag 44-46.; SLO, 2010. 



Veranderingen bètavakken havo vanaf instroom hbo 2015 Pagina 13 
 

Een goed beeld van het niveau van de havo-scheikunde na 2015 is te krijgen door een aantal 

pilot-havo examens vanaf 2009 te bestuderen zie: http://www.nvon.nl/examens/examens-

havo-sk.  

 

3 Leerstofwijzigingen 
  

Gelet op hoofddomeinen van het vernieuwde scheikunde examenprogramma zijn de 

veranderingen als volgt 

  

Nieuw , instroom hbo vanaf 2015. “Oud”, huidige instroom tot 2015 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Kennis van stoffen en materialen 

Domein C Kennis van chemische processen en kringlopen 

Domein D Ontwerpen en experimenteren in chemie 

Domein E Innovatieve ontwikkelingen in de chemie 

Domein F Processen in de chemische industrie 

Domein G Maatschappij en chemische technologie 
 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Analysemethoden en technieken 

Domein C Structuren en reacties 

Domein D Synthesen 

Domein E Chemie van het leven 

Domein F Materiaalinnovatie 

Domein G Duurzame ontwikkeling 
  

 

Zoals eerder aangegeven - onder Ad2 – is in de opbouw van de domeinen het verschil 

zichtbaar tussen de traditioneel vakinhoudelijke domeinen uit het oude programma en de 

concept-context gerichte opbouw van het vernieuwde programma.   

 

Meer in detail ziet het scheikunde programma er als volgt uit (ook hier geldt dat nadere 

detaillering van de inhoud in eindtermen terug te vinden is in de betreffende syllabus 

Scheikunde 2015 (CvE) en de Handreiking Scheikunde vanaf schooljaar 2013-2014, SLO.  

 

Domein Subdomein in 

CE 

moet 

in SE  

mag 

in SE 

A Vaardigheden  Algemene profiel-overstijgende 

vaardigheden 

 Natuurwetenschappelijke, 

wiskundige en technische 

vaardigheden (op profielniveau) 

 Scheikundespecifieke 

vaardigheden 

X X  

B Kennis van stoffen en 

materialen 

B1 Deeltjesmodellen X  X 

B2 Eigenschappen en modellen X  X 

B3 Bindingen en eigenschappen X  X 

B4 Bindingen, structuren en 

eigenschappen 

X  X 

B5 Macroscopische 

eigenschappen 

X  X 

C Kennis van chemische 

processen en 

kringlopen  

 

 

C1 Chemische processen X  X 

C2 Chemisch rekenen X  X 

C3 Energieberekeningen X  X 

C4 Chemisch evenwicht   X   

C5 Technologische aspecten   X   
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C6 Reactiekinetiek X  X 

C7  Behoudswetten en kringlopen X  X 

C8 Classificatie van reacties X  X 

 D  Ontwerpen en 

experimenteren in de 

chemie 

D1 Eigenschappen van stoffen en 

materialen 

X  X 

D2 Functionele materialen  X  

D3 Chemische procesontwerpen X  X 

D4  Moleculair modelling  X  

E Innovatieve 

ontwikkelingen in de 

chemie  

E1  Kenmerken van innovatieve 

processen 

X  X 

E2 Duurzaamheid  X  

E3 Innovatieve processen  X  

F Processen in de 

chemische industrie 

F1 Industriële processen X  X 

F2 Procestechnologie en 

duurzaamheid 

 X  

F3 Energieomzettingen X  X 

F4 Risico en veiligheid  X  

F5 Kwaliteit en gezondheid  X  

G Maatschappij en 

chemische technologie 

G1 Chemie van het leven X   X 

G2 Milieueisen X   X 

G3 Duurzame chemische 

technologie 

 X  

G4 Groene chemie  X  

G5 Ketenanalyse  X  

 

Vernieuwende aspecten 

Bij het onderwerp ‘zouten’ lag de nadruk in het reguliere programma 2007 vooral op 

neerslagreacties en het aantonen van bepaalde ionen in een oplossing. In het nieuwe 

examenprogramma kan de docent, door gebruik te maken van de module ‘Wat hebben planten 

nodig?’, juist nadruk leggen op de oplosbaarheid van zouten en op de eigenschappen van 

zoutoplossingen. Dit wordt direct gerelateerd aan een context: kunstmest, kringlopen.  

Als significant voorbeeld van de verschillen in concepten kan genoemd worden dat in het 

havoprogramma neerslagreacties verdwenen zijn en evenwichten in het 

schoolexamenprogramma zijn opgenomen. 

Opvallend is een verschuiving richting meer onderzoekachtige vragen zoals: 

- Formuleer twee onderzoeksvragen die betrekking hebben op…. 

- Leg uit hoe Anne en Emma kunnen controleren of de verkregen actieve kool na 

het wassen nog zwavelzuur bevat. Beschrijf wat ze moeten doen en geef een 

mogelijke waarneming en de bijbehorende conclusie.  

 

Een uitgave van de NVON getiteld Meer over contexten in Nieuw Scheikunde (2012) 

ISBN/EAN 9789087970093 geeft een wat bredere kijk op de veranderingen.  

 

 

 



Veranderingen bètavakken havo vanaf instroom hbo 2015 Pagina 15 
 

 
 

4    Voorbeelden van examenvraagstukken scheikunde havo 

Beide voorbelden geven een beeld van het niveau waarop leerlingen chemische 

verschijnselen moeten kunnen verklaren en beargumenteren, alsmede een beeld van hun 

kennis van elementaire scheikundige begrippen.  

 

A Uit: pilot-examen (CE) 2013 
 

 

Ten tijde van de ramp in KoIontar verscheen het bericht dat men de rode modder probeerde te 

‘neutraliseren’ met gips. Men voegt dan calciumsulfaat toe. Met water, dat ook in de rode modder 

aanwezig is, kan calciumsulfaat worden omgezet tot een vaste stof met de formule CaSO4.2H2O. Dit 

betekent dat in het kristalrooster water is opgenomen in de molverhouding CaSO4 : H2O = 1 : 2. 

‘Neutraliseren’ kan betekenen dat men de risico’s probeert te verminderen. In de chemie betekent 

‘neutraliseren’ dat men de pH van een oplossing op 7 wil brengen. 

 

1p  Leg uit dat men met ‘neutraliseren’ door toevoegen van calciumsulfaat 

niet de in de chemie gehanteerde betekenis van ‘neutraliseren’ bedoelt. 

2p  (geen NS!!) Bereken hoeveel kg water kan worden opgenomen door 1,0·103 kg 

calciumsulfaat. 

2p   Geef een argument voor en een argument tegen de stelling dat het 

toevoegen van calciumsulfaat de risico’s van rode modder kan 

verminderen. 

Geef je antwoord als volgt: 

argument voor: … 

argument tegen: … 

 

B Uit: pilot-examen (CE) 2009 
 

 

As die is ontstaan in de met hout gestookte verbrandingsoven van een elektriciteitscentrale bestaat 

voornamelijk uit calciumoxide. Deze as kan worden gebruikt om de grond te bewerken waarop 

bosbouw plaatsvindt. 

 

2p  Noem twee chemische factoren die bewerking van de grond met calciumoxide 

nodig kunnen maken. 

 

Het koolstofdioxide dat bij de reactie ontstaat, is in het begin nog niet te zien. Bij het 

kaliumpermanganaatkorreltje dat op de bodem ligt, zien Loes en Mathijs een paars wolkje ontstaan. 

Na enige tijd is een duidelijke gasontwikkeling waar te nemen bij het kaliumpermanganaatkorreltje. 

Het kaliumpermanganaat lost op en het ontstane paarse wolkje wordt door het opstijgende gas 

meegenomen. Af en toe wordt ook het korreltje even door de gasstroom opgetild en valt daarna weer 

terug. Ook hierbij ontstaat een paars spoor. Het lijkt op een fontein. De gasontwikkeling gaat steeds 

sneller. Als het kaliumpermanganaat op is, stopt de gasontwikkeling. 

Loes en Mathijs vragen zich af waarom de gasontwikkeling steeds sneller gaat. Op de open dag 

zouden zij hierover vragen kunnen krijgen. 

Zij bedenken twee hypothesen: 

I. de reactie is exotherm; 

II. de Mn
2+

 ionen, die zijn gevormd bij de reactie, werken als katalysator. 
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2p  Leg uit dat hypothese I een verklaring kan zijn voor hun waarneming met betrekking 

tot de gasontwikkeling.  
 

Ze besluiten hypothese II te onderzoeken. Daarom voegen zij aan de oxaalzuuroplossing een 

stof toe voordat ze het korreltje kaliumpermanganaat erin laten vallen. 

 

2p  Geef de naam van een stof die zij kunnen toevoegen en leg uit waarom deze 

stof geschikt is om hypothese II te onderzoeken. 

 

Het is bekend dat de aanwezigheid van zout in het water (regel 10) waarin ijzer roest, het 

roesten van ijzer versnelt. Aad wil dit met een proefje aantonen. 

 

2p  Beschrijf een proefje waarmee Aad kan aantonen dat de snelheid van het 

roesten van ijzer toeneemt door de aanwezigheid van zout in water. Noem 

daarbij ook de waarneming(en) waaruit hij zijn conclusie kan trekken. 
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Biologie 
 

1 De positie van biologie in het havo-programma 

Biologie is een (verplicht) profielvak in het profiel Natuur en Gezondheid. In het profiel 

Natuur en Techniek is biologie een profielkeuzevak dat ter verdieping of verbreding van het 

profiel gekozen kan worden. In de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en 

Maatschappij is biologie een keuze-examenvak. 

  

De omvang van het vak biologie in de tweede fase havo is 400 SBU. 60% van de leerstof 

wordt op het centraal examen (CE) getoetst. De overige onderdelen moeten in het 

schoolexamen (SE) aan de orde komen, naast door de school gekozen onderwerpen uit het 

CE. 

 

2 Structurele vernieuwingen  
Evenals bij natuurkunde en scheikunde is de concept-context benadering (zie wat daarover bij 

natuurkunde is geschreven) het leidmotief van de vernieuwing van het biologieprogramma. 

De lijn uit de eerdere biologie-programma’s wordt daarin doorgetrokken. De nadruk komt 

veel meer te liggen op het gebruik van de biologische begrippen in contexten uit leefwereld, 

beroepen en wetenschap. Door begrippen in verschillende contexten te laten terugkomen 

wordt het wendbaar gebruik ervan gestimuleerd en de samenhang binnen het vak benadrukt. 

De contextgebieden die in het programma aan de orde komen zijn: communicatie, energie, 

gezondheid(szorg), duurzaamheid, voeding, voedselproductie, sport, wereldbeeld en 

veiligheid.   

Het examenprogramma is opgebouwd op basis van de (biologische) systeemconcepten: 

zelfregulatie, zelforganisatie, interactie, reproductie en evolutie die op verschillende 

organisatieniveaus worden uitgewerkt; zie hierna.  

Voor wat betreft de overkoepelende kernconcepten die expliciet (+) of impliciet (-) aan de 

orde komen: 

 

Systeem (+), Schaal (+), Verandering (+), Energie (-), 

Materie (-), Ruimte(-), Tijd (-) en Wisselwerking (+) 

 

Evenals bij natuurkunde en scheikunde is ook bij het CE biologie het gebruik van de grafische 

rekenmachine niet  meer toegestaan. Een gewone rekenmachine nog wel. Tevens wordt 

gebruik gemaakt van een nieuw Binas Tabellenboek..  

 

 

3 Leerstofwijzigingen  
De opzet van het nieuwe examenprogramma biologie is gebaseerd op een ‘systeemmatrix’. 

van de biologische organisatieniveaus (van molecuul tot Systeem Aarde) enerzijds en de 

biologische systeemconcepten anderzijds: zelfregulatie, zelforganisatie, interactie, reproductie 

en evolutie. In de cellen van de matrix staan de biologische begrippen die in de eindtermen, 

syllabus en handreiking verder zijn uitgewerkt. 
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 systeemconcept 

 

Organisatieniveau  
 

met als biologische eenheid 

Domein B 

Zelfregulatie 

Domein C 

Zelforganisatie 

Domein D 

Interactie 

Domein E 

Reproductie 

Domein F 

Evolutie 

o
rg

an
is

at
ie

n
iv

e
au

 

Moleculair niveau 

 

 

DNA 

Eiwitsynthese Genexpressie Genregulatie  

Interactie met  

(a-)biotische 

factoren 

DNA-replicatie Mutatie  

Recombinatie  

Variatie 

Cellulair niveau 

 

 

Cel 

Homeostase 

Transport 

Assimilatie  

Dissimilatie 

Celdifferentiatie  Celcylus  

Orgaan niveau 

 

 

Orgaan 

Ademhaling  

Vertering  

Uitscheiding  

Transport 

    

Organismaal niveau 

 

 

 

 

 

 

 

Prokaryoot 

Eukaryoot 

Virus 

Homeostase 

Fotosynthese  

Ademhaling  

Vertering  

Uitscheiding 

Transport 

Afweer  

Beweging 

Hormonale 

regulatie  

Neurale regulatie 

Waarneming 

Levenscyclus Gedrag 

Interactie met  

(a-)biotische 

factoren 

Seksualiteit 

Voortplanting 

Erfelijke 

eigenschap 

 

 

Populatieniveau 

 

 

Populatie 

  Gedrag 

Interactie met  

(a-)biotische 

factoren 

 Variatie  

Selectie  

Soortvorming 

Ecosysteem niveau 

 

Ecosysteem 

Energiestroom  

Kringloop 

Dynamiek 

Evenwicht 

Dynamiek 

Evenwicht 

Voedselrelatie  

Interactie met  

(a-)biotische 

factoren 

  

Systeem  

Aarde 

 

Systeem Aarde 

Kringloop 

 

   Biodiversiteit 

 

 

De concepten die in ieder geval in het schoolexamen moeten worden getoetst, zijn vetgedrukt, 

de concepten die in ieder geval in het schoolexamen én het centraal examen moeten worden 

getoetst, zijn vetgedrukt én onderstreept. 

 

 

Als we de domeinindelingen van het oude en het nieuwe programma naast elkaar zetten, 

levert dat het volgende beeld op. 
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Nieuw, instroom hbo vanaf 

2015 

“Oud”, huidige instroom tot 2015 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Zelfregulatie 

Domein C Zelforganisatie   

Domein D Interactie 

Domein E Reproductie 

Domein F Evolutie 

Domein A1 Vaardigheden 

Domein A2 Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en 

techniek 

Domein B Structuren van ecosystemen, organismen en cellen 

Domein C Voortplanting, erfelijkheid en ontwikkeling 

Domein D Stofwisseling 

Domein E Dynamisch evenwicht. 

 

Ook hier geldt dat nadere detaillering van de inhoud in eindtermen terug te vinden is in de 

betreffende syllabus biologie 2015 (CvE) en de Handreiking biologie vanaf schooljaar 2013-

2014, SLO.  

Meer in detail ziet het biologieprogramma er als volgt uit (ook hier geldt dat nadere 

detaillering van de inhoud in eindtermen terug te vinden is in de betreffende syllabus Biologie 

2015 (CvE) en de Handreiking Biologie vanaf schooljaar 2013-2014, SLO.  

 

Domein Subdomein in 

CE 

moet 

in SE  

mag 

in SE 

A Vaardigheden  Algemene profiel-overstijgende 

vaardigheden 

 Natuurwetenschappelijke, wiskundige 

en technische vaardigheden (op 

profielniveau) 

 Biologiespecifieke vaardigheden 

X X  

B Zelfregulatie B1 Eiwitsynthese  X  

B2 Stofwisseling van de cel X  X 

B3 Stofwisseling van het organisme X  X 

B4 Zelfregulatie van het organisme  X  X 

B5 Afweer van het organisme X  X 

B6 Beweging van het organisme  X  

B7 Waarneming van het organisme X  X 

B8 Regulatie van ecosystemen X  X 

C Zelforganisatie   C1 Zelforganisatie van cellen X  X 

C2 Zelforganisatie van het organisme    X   

C3 Zelforganisatie van ecosystemen  X  

 D  Interactie D1 Moleculaire interactie  X   

D2 Gedrag en interactie  X  

D3 Seksualiteit  X  

D4   Interactie in ecosystemen X  X 

E Reproductie E1  DNA-replicatie  X  

E2 Levenscyclus van de cel  X  

E3 Voortpanting van het organisme  X  

E4 Erfelijke eigenschappen X  X 

F Evolutie F1 Selectie X  X 

F2 Soortvorming X  X 

F3 Biodiversiteit  X  

  

 



Veranderingen bètavakken havo vanaf instroom hbo 2015 Pagina 20 
 

Vernieuwende aspecten 

Behalve een andere manier van formuleren van de subdomeinen
11

 , zijn er ook inhoudelijke 

veranderingen. Zo komt het toenemende belang van het moleculaire en cellulaire niveau in de 

biologische wetenschap nu ook in het havo-programma tot uitdrukking. Nieuwe 

ontwikkelingen in de biologie hebben een plaats gekregen, zoals epigenetica, bio-informatica 

en biosynthese. 

Ook de centrale plaats die het begrip evolutie in de hedendaagse biologie steeds meer 

inneemt, is in het programma terug te vinden in een verdieping van dat begrip voor zowel 

havo als vwo. 

Gedragsbiologie is geactualiseerd en uitgebreid naar het populatieniveau. 

Daarnaast is het accent op de mens minder geworden en is er meer aandacht voor planten en 

moderne systeembiologie. 

 

4 Voorbelden van examenvraagstukken biologie havo 

 

Qua onderwerp (evolutie, ecologie en fysiologie), maar ook vanwege gebruik van 

contexten en de toevoeging van personen aan de context, passen deze twee opdrachten 

goed binnen de vernieuwing. 

 

A Uit: pilot-examen (CE) 2013 

 
Razendsnelle evolutie in Tibet 

 
 

Toen Gijs tijdens de zomervakantie zes weken met zijn ouders in Tibet was,verbaasde hij zich over het 

gemak waarmee de Tibetanen over de bergpaden liepen. Zelfs met een flinke hoeveelheid bagage 

hielden hun Tibetaanse berggidsen een hoog tempo aan, terwijl een aantal van hen een shagje rookte. 

Gijs zelf was, zeker de eerste dagen, na een paar honderd meter al uitgeput. “Door de grote hoogte is 

er hier minder lucht”, vertelde zijn vader. “Daarom zijn wij sneller moe. De Tibetanen zijn gewend 

aan de lucht hier. Waarschijnlijk bevat hun bloed meer rode bloedcellen”. Dat leek Gijs 

onwaarschijnlijk, want hij wist dat een te hoog gehalte aan rode bloedcellen gevaarlijk is voor de 

gezondheid. Zelfs de rokende berggidsen hadden minder last van het lage zuurstofgehalte dan Gijs. En 

dat is vreemd, want rokers hebben in het algemeen sneller last van zuurstofgebrek dan niet-rokers. 
 

2p   Waardoor hebben rokers sneller last van zuurstofgebrek dan niet-rokers? 

A. De verbranding in de sigaret haalt zuurstof uit de ademlucht. Hierdoor komt er 

minder O2 in de longen van de rokers. 

B. Sigarettenrook bevat koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide verhindert 

bijrokers de binding van O2 aan hemoglobine. 

C. Teer zorgt voor mutaties in de rode bloedcellen, die daardoor bij rokersminder 

goed O2 vervoeren. 

 

2p  Waardoor levert een te hoge concentratie rode bloedcellen in het bloed 

gezondheidsrisico’s op? 

A. De doorstroming in de haarvaten is verlaagd, waardoor de bloeddruk daalt. 

                                                           
11

 Zie daartoe met name de Handreiking Schoolexamen Biologie , vanaf schooljaar 2013-

2014, SLO, pagina 10  
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B. De osmotische waarde van het plasma is verstoord, waardoor weefsels 

uitdrogen. 

C. Er is te weinig plaats voor witte bloedcellen, waardoor de afweer verstoord 

raakt. 

D. Het bloed is te stroperig, waardoor de bloeddruk toeneemt. 
Na terugkomst leest Gijs in een artikel dat uit onderzoek is gebleken, dat de concentratie rode 

bloedcellen in het bloed van de Tibetanen juist lager is dan die van Europeanen. 

De Tibetanen zijn evolutionair aangepast aan de zuurstofarmere omgeving. Ongeveer 3000 jaar 

geleden trokken de voorouders van de Tibetanen vanaf de Chinese laagvlakten naar het gebied dat nu 

Tibet heet. De Han-Chinezen, die nog steeds in de lager gelegen gebieden in China wonen, stammen 

af van de voorouders die achterbleven. Oorspronkelijk behoorden deze twee volken dus tot dezelfde 

populatie. Een uitgebreide analyse van het DNA van Tibetanen en Han-Chinezen resulteerde in de 

vondst van een mutatie die bij negentig procent van de Tibetanen voorkomt, en nauwelijks bij de Han-

Chinezen.  

 

1p  Leg uit of het mutantgen dominant of recessief is. 
 

Het vóórkomen van het allel bij de meerderheid van de Tibetanen is een 

voorbeeld van een zeer snelle evolutie. 

 

2p  Welke factor heeft gezorgd dat dit mutantgen in zo’n korte tijd bij zo’n groot 

deel van de populatie Tibetanen voorkomt? 

A.  mutatie 

B.  selectie 

C.  successie 

D.  variatie 
 

Na drie weken in Tibet kostte het Gijs een stuk minder moeite om de bergpaden op te klimmen. Toch 

heeft Gijs het normale gen dat bij de Tibetanen gemuteerd is. Processen die tot deze verbetering van 

zijn conditie hebben geleid zijn (in willekeurige volgorde): 

1 Een verhoogde productie van rode bloedcellen in het beenmerg; 

2 Een verandering van de hoeveelheid zuurstof in de longblaasjes; 

3 Een verandering van de afgifte van het hormoon erythropoëtine (EPO) door de nieren; 

4 Een aanpassing van het vervoer van zuurstof door de bloedbaan naar de spieren. 

 

2p  Wanneer speelt het normale gen bij Gijs een rol in de verbetering van zijn 

conditie? 

A. na proces 1 maar voor proces 2 

B . na proces 1 maar voor proces 4 

B. na proces 2 maar voor proces 3 

C. na proces 4 maar voor proces 3 
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B. Uit: pilot-examen 2013 

 
 Ambrosia 
 
Timo heeft al vele jaren last van hooikoorts. Zodra het in het voorjaar 

een beetje mooi weer wordt, krijgt hij last van jeuk aan zijn ogen en 

achter in zijn keel en moet hij vaak niezen en snuiten. Een paar 

maanden later is het leed geleden. Tot vorig jaar, toen hij óók eind 

september weer deze verschijnselen kreeg. In een huis-aan-huisblaadje 

zag hij, dat de plant Ambrosia (zie afbeelding 1) hier verantwoordelijk 

voor is. 

 

             afbeelding 1 

 
Met de slogan: “Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de 

grond!” houdt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een 

voorlichtingscampagne om uitbreiding van de plant Ambrosia in 

Nederland een halt toe te roepen.De VWA wijst er op dat de mensen er 

zelf schuldig aan kunnen zijn, dat de plant ook bij hen in de buurt 

voorkomt.Zeker als er in de winter voer voor de vogels wordt gestrooid en vetbollen worden 

opgehangen. Zowel vogelvoer als vetbollen kunnen Ambrosiazaden bevatten. Maar ook kippen- of 

duivenvoer bevat deze zaden, 

waardoor de plant zich snel kan verspreiden. Ambrosia is een eenjarige plant, oorspronkelijk 

afkomstig uit de Zuidelijke staten van Noord-Amerika. Vanaf 1857 is de plant in Nederland af en toe 

waargenomen, maar de laatste jaren kan hij zich hier handhaven en neemt hij in aantal toe. Doordat 

Ambrosia laat bloeit, wordt het hooikoortsseizoen met twee maanden verlengd: van eind augustus tot 

en met eind oktober. 

 

1p   Geef een mogelijke verklaring waardoor Ambrosia zich pas de laatste jaren in 

Nederland kan handhaven. 
 

Ambrosia komt voor op braakliggende gronden zoals bouwterreinen. Als de plant zich daar eenmaal 

heeft kunnen vestigen merk je dat er, zeker het eerste jaar, weinig andere planten, behalve Ambrosia, 

op zo’n bouwterrein voorkomen. In de tuin van Timo of zijn buren is dat niet het geval. 

 

1p  Leg uit waardoor, anders dan door schoffelen en wieden, Ambrosia in de tuinen 

niet massaal voorkomt en op de bouwterreinen wel. 

  
Door Ambrosiaplanten op de juiste wijze te bestrijden, kan een massale vestiging van Ambrosia in 

Nederland worden voorkomen. De VWA adviseert de plant met wortel en al uit de grond te trekken 

en, het liefst in een plastic zak, in de afvalbak bij het restafval te deponeren. In Duitsland en 

Zwitserland is het zelfs verplicht de plant uit tuinen te verwijderen.Voor veel mensen lijkt het 

vanzelfsprekender om de planten bij het Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) te doen. 

 

1p  Verklaar dat voor het uitroeien van Ambrosia het belangrijk is om de planten niet 

in de gft-bak te stoppen. 
 

Bij grotere aantallen Ambrosia’s kan ook gekozen worden voor chemische bestrijding met een niet-

specifieke herbicide. Het VWA beveelt aan om dit middel niet te spuiten, maar met een kwastje op de 

plant te strijken. 
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2p Leg uit waarom de VWA afraadt om in een tuin met dit middel te spuiten. 

 
Tijdens de bloei van Ambrosia komen grote hoeveelheden pollen vrij. Deze pollen zijn zeer sterk 

allergeen waardoor ze snel hooikoortsklachten kunnen veroorzaken. 

Hooikoorts wordt veroorzaakt door een reactie van bepaalde lichaamscellen op een antigeen, dat voor 

de meeste mensen een onschuldige stof is. 

 

2p  Tot welke groep stoffen behoren de antigenen die hooikoorts veroorzaken? eiwitten 

A.  mineralen 

B. nucleotiden 

C.  vetten 

D. vitaminen 

 

De allergische reactie begint bij bepaalde daarvoor gevoelige cellen. 

2p  Welke cellen worden door de antigenen als eerste geactiveerd? 

A.  gespecialiseerde witte bloedcellen 

B.  gladde spiercellen in de luchtwegen 

C. levende opperhuidcellen 

D. traankliercellen 

E. slijmcellen in de neusholte 

 

2p  Wanneer krijgt Timo last van jeuk aan zijn ogen en achter in zijn keel? 

A.  Als het antigeen in het slijmvlies van de neusholte komt. 

B.  Als het antigeen zich hecht aan de receptor van de B-lymfocyt. 

C.  Als de door de B-lymfocyten geproduceerde antistoffen in het bloed komen. 

D.  Als er veel geheugencellen geproduceerd zijn. 

E.  Als de mestcellen histamine aan de weefsels afgeven. 

 
  

  

    _____________________________  
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Wiskunde 
 

We gaan achtereenvolgens in op de havoprogramma’s Wiskunde A, Wiskunde B en 

Wiskunde D
12

. Vooraf geven we een schets van de structuurontwikkeling zoals die in alle drie 

de wiskundevakken door de vernieuwingscommissie wiskunde zijn aangegeven en in de 

programma’s zijn opgenomen. Dat hoeft dan niet bij alle drie de vakken herhaald te worden. 

Alleen de bijzonderheden per vak worden dan aldaar vermeld. 

 

Algemene structuurontwikkeling wiskunde 

In de nieuwe programma’s zijn een aantal kernconcepten benoemd, die de pijlers zijn waarop 

de schoolvakken wiskunde rusten, te weten: 

 

Getal, Formule, Functie, Verandering, Ruimte en Toeval 

Expliciet of impliciet zijn deze concepten in alle drie de vakken terug te vinden, zij het op 

onderscheiden niveaus, maar met uitzondering van “ruimte” dat niet in wiskunde A en 

“toeval” dat niet in wiskunde B voorkomt.  

Binnen de wiskunde wordt het begrip concept-context anders ingezet dan in de scheikunde, 

natuurkunde en biologie waar het het hart van de vakken is. De concept-context structuur is 

geen ontwerpkader geweest voor de vernieuwing van de wiskunde vakken. Genoemde 

wiskundige concepten kunnen immers uit radicaal verschillende contexten worden 

geabstraheerd en doorontwikkeld tot een abstract bouwwerk. In dat verband wordt gewerkt 

binnen een structuur waarbij ook wiskundige contexten in de schoolvakken wiskunde relevant 

zijn.  

 

Bij het ontwerp van de nieuwe wiskundeprogramma’s is men zich, wellicht meer dan 

voorheen, bewust geweest van het duale karakter van het schoolvak wiskunde: enerzijds de 

wiskunde als zelfstandige discipline, als denkwijze en anderzijds als instrument voor het 

modelleren van concrete probleemsituaties.   

In het nieuwe programma wordt dan ook, naast het inzetten van toepassingen veel aandacht 

besteed aan wiskundige denkactiviteiten. Onder deze wiskundige denkactiviteiten verstaat 

men de vaardigheden 
13

  

 Modelleren en algebraïseren 

 Ordenen en structureren 

 Analytisch denken en probleemoplossen 

 Formules manipuleren 

 Abstraheren 

 Logisch redeneren en bewijzen. 

 

De inzet van ICT in alle wiskundevakken is essentieel, Het gaat onder andere op dit moment 

om de inzet van (grafische) rekenmachines als 1. (reken- en teken-) gereedschap, 2. oefen- en 

                                                           
12

 Uiteindelijk is door OCW besloten om geen vak Wiskunde C voor het Havo te ontwikkelen. 
13

 Zie ook Denken & Doen, wiskunde op havo en vwo per 2015,eindrapport cTWO, pagina 30 

en 31, te vinden op www.ctwo.nl .of in de daarvan afgeleide Verkorte versie eindrapport 

cTWO, pagina 17. Ook andere hier genoemde aspecten van de kenmerken en de structuur van 

de wiskundevakken, zoals de inzet van ICT en de omgang met contexten zijn in Denken en 

Doen (uitgebreider) terug te vinden.  

http://www.ctwo.nl/
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feedback medium en 3. ondersteuning bij de (abstracte) begripsvorming. In wiskunde A wordt 

ook statistische software ingezet en in wiskunde B en D meetkundig georiënteerde software 

zoals Geogebra. 

Het onderwerp vaardigheden (domein A uit de domeinoverzichten van alle wiskundevakken) 

is geheel herschreven in een format dat door alle bètavakken wordt toegepast.  

Wiskundige denkactiviteiten staan beschreven onder A3. ‘wiskundige vaardigheden’, evenals 

de geëiste ICT-vaardigheden. 

 

We herhalen nog een keer de opmerking die in de Inleiding is gemaakt mbt. de ambities uit de 

vernieuwde leerplannen en die ook voor wiskunde geldt: 

Voor wat betreft de ambities die in de vernieuwde concepten en denkactiviteiten uit de 

examenprogramma’s doorklinken, dient nog bezien te worden in welke mate deze in de 

schoolprogramma’s, de schoolboeken en de examens tot uiting komen. Om die reden is enige 

voorzichtigheid op zijn plaats rond de (merkbare) realisatie van hier beschreven 

vernieuwende conceptuele elementen, in de onderdelen “structurele vernieuwingen”. Voor 

wat betreft de onderwerpen van de bovenbouwprogramma’s, zoals hier vermeld in de 

paragrafen 3, wordt verwacht dat deze onverkort worden onderwezen en getoetst.   

  

Wiskunde A   
1 De positie van wiskunde A in het havo-programma 

 Het vak wiskunde A is een profielvak in de profielen Economie en Maatschappij 

 en Natuur en Gezondheid. In beide profielen mogen de leerlingen in plaats van wiskunde A 

ook wiskunde B als profielvak kiezen, mits de school dat toestaat. In het profiel ‘Cultuur en 

Maatschappij’ komt wiskunde (A) niet voor, tenzij het vak in het vrije deel door de school 

wordt toegestaan (en wordt gekozen). 

 

De omvang van het vak wiskunde A in de tweede fase havo is 320 SLU. 60% daarvan wordt 

op het centraal examen (CE) getoetst. De overige onderdelen moeten in het schoolexamen 

(SE) aan de orde komen, naast door de school gekozen onderwerpen uit het CE 

 

Wiskunde A op havo bereidt voor op hbo-opleidingen in met name de sectoren economie, 

gezondheidszorg en landbouw & natuurlijke omgeving. Enerzijds door onderwerpen die van 

toepassing zijn bij de vervolgopleiding (bijvoorbeeld formules en statistiek en de 

bijbehorende algebraïsche vaardigheden en rekenvaardigheden), anderzijds door aandacht te 

besteden hbo-competenties zoals aan redeneren, argumenteren en kritische reflectie. 

 

2 Structurele veranderingen 
Zie ook hierboven, onder “Algemene structuurontwikkeling”. 

Bij wiskunde A blijft de traditie gehandhaafd dat ook de context essentieel kan zijn voor de 

vraag(stelling) en in vele gevallen worden wiskundige concepten opgebouwd vanuit concrete 

profielspecifieke toepassingen (uit de andere profielvakken), vanuit de vervolgstudies en de 

beroepspraktijk. De nadruk ligt zowel op het zelfstandig toepassen en oefenen van wiskundige 

technieken als op het volgen van wiskundige redeneringen. De inzet van ICT op deze niveaus 

is bij wiskunde A onmisbaar. De toetsing van het onderdeel “Statistiek met ICT” is een 

verplicht deel van het SE. 

De laatste opgave van het CE wiskunde A is vaak een onderzoeksopdracht.  
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 3 Leerstofwijzigingen 
Gelet op hoofddomeinen van het vernieuwde havo-wiskunde A examenprogramma zijn de 

veranderingen als volgt: 

 

Nieuw , instroom hbo vanaf 2017. “Oud”, huidige instroom tot 2017 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Algebra en tellen 

Domein C Verbanden 

Domein D Verandering 

Domein E Statistiek 

 
 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Veranderingen 

Domein C Tellen en kansen 

Domein D Statistiek 

Domein E Verbanden 

Domein F Toegepaste Analyse 

Domein G Binomiaal verdeling  

Meer in detail ziet het Wiskunde A programma er als volgt uit. Ook hier geldt dat nadere 

detaillering van de inhoud in eindtermen terug te vinden is in de betreffende syllabus 

Wiskunde 2017 (CvE) en de Handreiking Wiskunde A vanaf schooljaar 2015-2016 (SLO). 

 

 

Domein Subdomein in 

CE 

moet 

in SE  

mag 

in SE 

A Vaardigheden  Algemene profiel-overstijgende 

vaardigheden 

 Profielspecifieke vaardigheden 

 Wiskundige vaardigheden 

X X  

B Algebra en tellen B1 Rekenen X  X 

B2 Algebra X  X 

B3 Telproblemen  X  

C Verbanden   C1 Tabellen X  X 

C2 Grafieken, vergelijkingen en 

ongelijkheden 

X  X 

C3 Formules met 1 of meer variabelen  X  X 

C4 Lineaire verbanden X  X 

C5 Exponentiële verbanden X  X 

D  Veranderen D1 Helling  X   

E Statistiek E1  Presentatie van data interpreteren en 

beoordelen 

X  X 

E2 Data verwerken X  X 

E3 Data en verdelingen X  X 

E4 Statistische uitspraken doen X  X 

E5 Statistiek met ICT  X  

  

Vernieuwende aspecten 

Het subdomein Rekenen is nieuw en is opgenomen om zowel in het maatschappelijke verkeer 

als ook in vervolgstudies over voldoende rekenvaardigheid te beschikken.  

In het nieuwe programma is dan ook meer aandacht voor rekenregels en algebraïsche 

vaardigheden dan in het programma van 2007, hoewel aanzienlijk minder dan binnen 

wiskunde B en D. In wiskunde A gaat het om de rekenkundige en algebraïsche 

basisvaardigheden, inclusief het werken met machten, wortels, (het vereenvoudigen van) 

breuken en het wegwerken van haakjes.   



Veranderingen bètavakken havo vanaf instroom hbo 2015 Pagina 27 
 

Het domein ‘Statistiek’ heeft een andere opzet en uitwerking gekregen, met onder andere een 

nadrukkelijker ICT-gebruik. Het onderwerp Statistiek wordt nu op een meer realistische en 

probleemgeoriënteerde manier benaderd dan in de huidige programma’s (uit 2007). 

Uitgangspunt is thans de empirische cyclus van data verzamelen, data analyseren en 

conclusies trekken. ICT wordt ingezet om grote datasets te analyseren. 

Ook in de nieuwe programma’s wiskunde A komt geen differentiaaltekening voor. 

Wel wordt in het nieuwe programma waar mogelijk aandacht besteed aan de genoemde 

wiskundige denkactiviteiten. 

 

4 Voorbeelden van examenvraagstukken havo wiskunde A 

A Uit: pilot-examen (CE) 2013 

Geeft een indruk van het lezen van grafieken en het werken met formules, 

vergelijkingen en parameters. 
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B Uit: Syllabus Centraal Examen Wiskunde A Havo, CvE, versie 22 januari 2014. 

Geeft een indruk van het vernieuwde statistiekniveau binnen Wiskunde A. 

Priesters  
Priesters in de Katholieke Kerk mogen niet trouwen. Deze regel wordt het celibaat genoemd. 

In de Volkskrant van 29 mei 2012 stond een artikel naar aanleiding van een peiling onder 
priesters. De kop van het artikel was: 
 
 
 
 

 
Het hele artikel is als bijlage opgenomen bij deze opgave. 
Als er sprake zou zijn van een aselecte steekproef van 135 priesters, zou je de uitkomst van 
de peiling nauwkeuriger kunnen formuleren, namelijk:  

Het percentage priesters dat van het celibaat af wil, ligt tussen …% en ...%. 
Hierbij gebruik je de formule voor de standaardafwijking van een steekproevenverdeling van 
proporties:  

 
(1 )p p

S
n

 
  

Hierin is p  de populatieproportie en n  de steekproefomvang.  

1 Bereken het betrouwbaarheidsinterval van het percentage priesters dat van het 
celibaat af wil bij een betrouwbaarheid van 95%. 

In het begin van het artikel lezen we: “Het NCRV-programma Altijd Wat stuurde ruim 700 
maatschappelijk actieve priesters een enquêteformulier toe met vragen die onder andere 
over het celibaat gingen. Van hen zonden 135 priesters het formulier ingevuld terug, al dan 
niet anoniem.” Deze 135 personen vormen volgens het artikel een steekproef uit de populatie 
van alle priesters. 

2 Is hier sprake van een representatieve en aselecte steekproef? Licht je antwoord toe.  
Het artikel gaat als volgt verder: “Uit de antwoorden blijkt dat 40% voor afschaffing van het 

celibaat is. Een fractie minder, 39%, vindt dat het celibaat gehandhaafd moet blijven. De 
overige 21% van de priesters reageerde neutraal.” 
3 Mag je hieruit de conclusie trekken dat er minder priesters zijn die vinden dat het 

celibaat gehandhaafd moet blijven dan priesters die van het celibaat af willen? Licht 
je antwoord toe.  

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Peiling onder 135 priesters 

40% priesters wil van celibaat af 
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Wiskunde B 
 

1 De positie van het vak wiskunde B in het havo-programma 
Wiskunde B is een profielvak in het profiel ‘Natuur en Techniek’. Leerlingen met een ander 

profiel mogen desgewenst wiskunde B als profielvak kiezen, in plaats van wiskunde A. Het is 

de keuze van de school of wiskunde B in de andere profielen wordt aangeboden. Wiskunde B 

mag niet met wiskunde A gecombineerd worden, het kan wel gecombineerd worden met het 

profielkeuzevak wiskunde D.  

 

Het aantal SLU’s voor Wiskunde B is 360. 100% daarvan wordt op het centraal examen (CE) 

getoetst. Onderdelen mogen of moeten in het schoolexamen (SE) aan de orde komen, naast 

door de school gekozen onderwerpen uit het CE; zie ook hierna.  

Wiskunde B bereidt voor op vervolgopleidingen met een sterk kwantitatieve en exacte 

component, zoals in de technische sector van het hbo.  

 

2 Structuurwijzigingen  
Aanvullend op hetgeen onder Algemene structuurontwikkeling is gezegd, het volgende. 

Inhoudelijk ligt de nadruk bij wiskunde B op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor 

algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden en de inzichtelijke toepassingen daarvan. In 

wiskunde B komen bijna alle genoemde wiskundige kernconcepten aan de orde en wordt 

aandacht besteed aan begripsvorming en aan redeneren. Mede om die reden
14

 is het een smal 

en wat dieper programma geworden.  

In de gedetailleerde eindtermenbeschrijvingen
15

 is voor het vernieuwde havovak wiskunde B 

expliciet nadruk gelegd op reproductie als voorbeelden van parate (algebraïsche- en 

formule)vaardigheden en op productie als voorbeelden van wiskundige denkactiviteiten.  

  

De samenhang met andere exacte vakken, zoals wiskunde D, NLT, natuurkunde, scheikunde 

en biologie, is een onderdeel van doelen van het wiskunde B programma
16

. 

De didactische betekenis van ICT in het programma is groot, met name bij inzicht in 

grafieken, tabellen en formules door de inzet van grafische rekenmachines (ook op het 

centraal examen), grafiekenplotters en Excel. Tevens ondersteunen software applicaties het 

onderwijs i.c. de inzichtverwerving met behulp van dynamische grafieken.  

 

3 Leerstofwijzigingen 
Gelet op hoofddomeinen van het vernieuwde wiskunde B examenprogramma havo zijn de 

veranderingen als volgt 

Nieuw, instroom in hbo vanaf 2017. “Oud”, huidige instroom tot 2007 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Functies, grafieken en vergelijkingen  

Domein C Meetkundige berekeningen 

Domein D Toegepaste analyse 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Veranderingen 

Domein C Ruimtemeetkunde 1 

Domein D Toegepaste Analyse 1 

Domein E Toegepaste Analyse 2  

                                                           
14

 en om redenen van gedwongen afslanking van het domein schoolwiskunde  
15

 Zie ondermeer de eerder genoemde syllabus en handreiking voor Wiskunde B en het 

eindrapport Denken & doen van de vernieuwingscommissie Wiskunde cTWO, vanaf pag 164. 
16

 Zie ook de publicatie Samenhang en afstemming Wiskunde en de profielvakken, cTWO/SLO 
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Meer in detail ziet het Wiskunde B-programma er als volgt uit, Ook hier geldt dat nadere 

detaillering van de inhoud in eindtermen terug te vinden is in de betreffende syllabus 

Wiskunde 2017 (CvE) en de Handreiking Wiskunde B vanaf schooljaar 2015-2016 (SLO). 

 

 

Domein Subdomein in 

CE 

moet 

in SE  

mag 

in SE 

A Vaardigheden  Algemene profiel-overstijgende 

vaardigheden 

 Profielspecifieke vaardigheden 

 Wiskundige vaardigheden 

X X  

B Functies 

grafieken en 

vergelijkingen  

B1 Standaardfuncties X  X 

B2 Vergelijkingen en ongelijkheden X  X 

B3 Evenredigheidsverbanden X  X 

B4 Periodieke functies X  X 

C Meetkundige 

berekeningen 

C1 Afstanden en hoeken in concrete 

situaties 

X  X 

C2 Analytische methoden X   X  

D  Toegepaste 

Analyse 

D1 Veranderingen X X   

D2 Afgeleide functie X X   

D3 Bepaling van de afgeleide X X   

D4   Toepassing afgeleide functie X X   

  

Nieuwe onderwerpen 

Een opmerkelijk verschil met de eindtermen uit 2007 betreft het oplossen van vergelijkingen 

en ongelijkheden (B2). In het vernieuwde wiskunde B programma hebben de 

oplossingsalgoritmen een de algebraïsche vaardigheden een sterker accent gekregen, waarbij 

ook het opstellen van een vergelijking in een profielspecifieke context en het interpreteren van 

de oplossing(en) in de context expliciet aan bod komen. De denkactiviteit ‘modelleren’ wordt 

daarmee gestimuleerd.  

Tevens is het (kunnen) werken met vergelijkingen met parameters nieuw. 

Analytische vlakke meetkunde is nieuw. Het accent ligt vooral op het oplossen van problemen 

rond de vorm, de ligging en de snijpunten van en met lijnen en cirkels, en minder op 

afstanden en hoeken in de ruimte. Tevens wordt de sinus- en cosinusregel gebruikt. 

Het werken met evenredigheidsverbanden en het onderwerp Toepassing afgeleide functies 

zijn nieuw in wiskunde B. 

 

Vervallen onderwerpen 

Fragmenttekeningen, oppervlakten en inhouden zijn niet meer opgenomen in wiskunde B.   

Mede vanwege de overladenheid van het programma - binnen de toegekende studielast - is het 

aanvankelijk beoogde onderwerp vectormeetkunde en een groot deel van de 

differentieerregels uiteindelijk niet in het examenprogramma opgenomen. Zo is na de 

quotiëntregel bij het differentiëren, nu ook de productregel vervallen. De kettingregel wordt 

alleen nog in veeltermfuncties (f) toegepast in de uitdrukking van het type f(ax+b), waarbij x 

de onafhankelijke variabele is.  
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4   Voorbeelden van examenvraagstukken havo wiskunde B 

A Uit: pilot-examen (CE) 2013  

 

In dit vraagstuk komt het nieuwe onderwerp “evenredigheden” in een praktische 

context aan de orde. 

 
 

B Uit: pilot-examen (CE) 2012 

Deze vraagstuk geven een indruk van de meetkunde uit het vernieuwde havo wiskunde 

B-programma, binnen een wiskundige en binnen een praktische context.  
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Wiskunde D 
 

1 De positie van wiskunde D in het havo-prgramma 
Het vak wiskunde D is een profielkeuzevak binnen het profiel Natuur en 

Techniek van het havo (en vwo). In de overige profielen mogen leerlingen die wiskunde B als 

profielvak volgen, wiskunde D als keuze-examenvak kiezen als de school dat toestaat. 

Wiskunde D is in het verlengde van en aansluitend op wiskunde B ontwikkeld . De school 

beslist zelf of wiskunde D wel of niet wordt aangeboden.  

 

Het aantal SLU’s bedraagt 320 uur. Het vak wordt afgesloten met alleen een schoolexamen 

(SE). 

Wiskunde D is een vak dat als doelstellingen heeft verdieping en verbreding te bieden aan 

leerlingen die wiskunde B volgen en dat gelegenheid wil bieden voor 

samenwerking met hogescholen (en universiteiten). Het vak wil mede daardoor de 

aantrekkingskracht van wiskunde versterken en een extra uitdaging bieden aan 

geïnteresseerde leerlingen. 

  

 2 Structuurwijzigingen  
Aansluitend op wat in het onderwerp algemene structuurwijzigingen is gezegd, geldt voor 

Wiskunde D dat het een verdiepend en toepassingsgericht wiskundeonderdeel is met 

contexten die vooral in de beroepspraktijk, de overige bètavakken en in de technische 

vervolgopleidingen liggen. Binnen de modulen met de formele benamingen 

‘Keuzeonderwerpen’ en ‘Wiskunde in Technologie” is volop ruimte om inzicht in concepten 

en contextrijk leren te laten samenvallen
17

. In het nieuwe Wiskunde D programma wordt 

tevens expliciet(er) aandacht besteed aan de genoemde wiskundige denkactiviteiten.  

De domeinen Statistiek en Kansrekening binnen wiskunde D en Statistiek binnen wiskunde A 

zijn verder uit elkaar gegroeid, mede door inzet van verschillende contexten maar ook 

vanwege de sterkere verbinding met onderzoeksvaardigheden en ICT-vaardigheden binnen 

wiskunde D en vanwege de uitbreiding van het begrippenapparaat (toevalsvariabele, 

steekproef, meetniveau). Zie ook de subdomeinen onder Statistiek bij wiskunde A (hierboven) 

en bij wiskunde D (hierna).   

Ook binnen ‘wiskunde en technologie’ en de vrije keuze onderwerpen zijn 

onderzoeksopdrachten in het beroepenveld en/of hbo-vervolgopleidingen relevant en 

mogelijk. Voorbeelden zijn: complexe getallen, numerieke methoden, priemgetallen en 

coderingen, optimaliseren, toegepaste analyse, perspectief, projectiemethoden en cartografie.   

 

3 Leerstofwijzigingen 
Voor wat betreft de hoofddomeinen zijn de verschillen als volgt: 

Nieuw, instroom hbo vanaf 2017. “Oud”, huidige instroom tot 2017 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Statistiek en kansrekening  

Domein C Ruimtemeetkunde 

Domein D Wiskunde in Technologie 

Domein E Keuzeonderwerpen 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Statistiek en kansrekening  

Domein C Toegepaste Analyse 2 

Domein D Ruimtemeetkunde (*) 

Domein E Wiskunde in Technologie (*) 

Domein F Keuzeondeweren 

(*) = keuze 

Het vernieuwde Wiskunde D programma meer in detail. 

                                                           
17

 Zie voor een aantal voorbeeldmodulen met deze inhoud: pag 222 uit Denken en Doen 
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Domein Subdomein 

A Vaardigheden  Algemene profiel-overstijgende vaardigheden 

 Profielspecifieke vaardigheden 

 Wiskundige vaardigheden 

B Statistiek en 

Kansrekening  

B1 Visualisatie en interpretatie van data 

B2 Combinatoriek 

B3 Kansbegrip 

B4 Kansverdelingen 

B5 Toepassing van statistische verwerkingsmethoden 

B6 Profielspecifieke toepassingen 

C Ruimtemeetkunde C1 Oppervlakte en inhoud 

C2 Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten 

C3 Onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken in concrete situaties 

C4 Coördinaten en vectoren 

D  Wiskunde in 

Technologie 

  

E Keuzeonderwerpen  

  

Vernieuwde en vervallen onderwerpen 

De onderwerpen Ruimtemeetkunde en Wiskunde in technologie zijn in het nieuwe 

programma verplicht; dus geen keuze meer tussen schoolmodel (D oud) of HO-

samenwerkingsmodel (binnen E, oud). 

Het onderwerp “toegepaste analyse 2” is als domein uit het oude programma verdwenen, 

maar kan deels opgenomen worden in de domeinen D en E.  

Het onderwerp ‘afstanden en hoeken’ komt niet meer voor onder ruimtemeetkunde in 

wiskunde D. Toegevoegd is het subdomein “Fragmenttekeningen van ruimtelijke objecten”. 

In het nieuwe subdomein ‘profielspecifieke toepassingen’ wordt nu ook expliciet naar de 

overige bètavakken verwezen.  

  

4 Voorbeelden van vraagstukken op SE niveau van havo wiskunde D 
 

A Uit: Module Tandwielen. http://henkreuling.nl 

 Het domein Wiskunde in technologie is in het nieuwe programma Wiskunde D havo 

verplicht. Hier moeten onderwerpen worden behandeld die aansluiten bij de wijze 

waarop wiskunde in het hoger onderwijs wordt gebruikt.  
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Overbrenging 

 

 

 

 
 

 

B Uit: Getal en Ruimte, EPN  

Kansrekening en statistiek is een domein van Wiskunde D havo. Hoewel dit niet nieuw is, 

is het wel een belangrijk onderdeel van Wiskunde D en kan het verder gaan dan binnen 

Wiskunde A. Behandeld wordt bijvoorbeeld de normale verdeling.  

 

 

 

Kansverdeling 
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C Uit Moderne Wiskunde, Wolters Noordhoff 

Ruimtelijke, aanschouwelijke meetkunde verhuist in de vernieuwing op het havo van 

Wiskunde B naar Wiskunde D.  

 

 

 

Fragmenttekening 

 

 

 

 

       _____________________________  
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Natuur, Leven en Technologie (NLT) 
 

1 De positie van NLT in het havo-programma. 
NLT is een profielkeuzevak binnen de profielen Natuur en Techniek en Natuur en 

Gezondheid . In de overige profielen mogen leerlingen NLT als keuze-examenvak kiezen als 

de school dat toestaat. Het is ook mogelijk dat een school NLT verplicht stelt voor bepaalde 

groepen leerlingen, bijvoorbeeld alle leerlingen uit de N-profielen. 

 

NLT kent een studielast van 320 SLU’s. en wordt afgesloten met alleen een schoolexamen. 

Het schoolexamen voor havo omvat in elk geval alle subdomeinen die in het 

examenprogramma genoemd worden. Zie aldaar. 

 

De algemene doelstellingen van NLT zijn het vergroten van de aantrekkelijkheid van het 

bètaonderwijs en het versterken van de samenhang tussen de verschillende bètavakken.
18

  

NLT is bedoeld voor leerlingen die overwegen om door te stromen naar exacte hbo-

opleidingen .waarin wiskunde, natuurwetenschap en/of techniek een rol spelen. 

 

2 Structuurwijzigingen 

Het vak NLT is een aanvulling op en verdieping of verbreding van de profielvakken 

natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. De concept-context visie zoals verwoord 

voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie is geheel geïntegreerd in NLT.  

De domeinstructuur van NLT is sterk vereenvoudigd, zie hierna, hetgeen de duidelijkheid van 

de doelstelling en de vakinhoud vergroot. Het is een interdisciplinair vak, dat modulair is van 

opzet. Er zijn 25 landelijk gecertificeerde modulen beschikbaar met ieder een omvang van 40 

SLU’s. Scholen kunnen ook zelf modules ontwikkelen, bijvoorbeeld in samenwerking met 

hogescholen. 

 

3 Leerstofwijzigingen 
Op het niveau van de hoofddomeinen zijn de verschillen als volgt.  

 

Nieuw, instroom hbo vanaf 2014. “Oud”, huidige instroom tot 2014 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Exacte wetenschappen en technologie 

Domein C Aarde en natuur 

Domein D Gezondheid, bescherming en veiligheid 

Domein E Materialen, processen en producten 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Taal van de natuurwetenscap  

Domein C Bedreiging en behoud van de 

          leefomgeving  

Domein D Zorgen en genezen 

Domein E Opsporen en beschermen   

Domein F Verbetering van de kwaliteit van 

          leven 
Domein G Grenzen verleggen 

Domein H Communiceren en navigeren 

Doemin I Gemak dient de mens 
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 Zie ook 'Contouren van een nieuw bètavak’, Stuurgroep NLT, 2007. 
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Het vernieuwde NLT programma meer in detail: 

 

Domein Subdomein 

A Vaardigheden  Algemene profiel-overstijgende vaardigheden 

 Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden 

(bètaprofielniveau)  

 NLT-specifieke vaardigheden 

B Exacte 

wetenschappen en 

technologie  

B1 Interdisciplinariteit 

B2 Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie 

C Aarde en natuur   

  

D  Gezondheid, 

bescherming en 

veiligheid 

  

E Materialen, 

processen en 

profucten 

E1 Methoden en technieken van technologische ontwikkleing 

E2 Processen en producten 

  

In tegenstelling tot het examenprogramma van 2007 heeft het vernieuwde schoolexamen  

betrekking op alle hier aangegeven (sub)domeinen, dus zowel de algemene subdomeinen uit 

A en B, als ook de meer vakinhoudelijke (sub)domeinen C, D en E.  

 

4 De gecertificeerde NLT modulen. 
 

Als illustratie van de inhoud van het NLT onderwijs geven we van de bij NLT gebruikte les 

modulen hier (slechts) het overzicht van de gecertificeerde modulen. Nadere informaties zijn 

te verkrijgen via de website betavak-nlt.nl. 
 

Code Titel  Domein 

nltc-h302 Leef met je hart D 

nlt4-h024 Human Technology Cares  E1 – D 

nlt4-h023 Veiliger met kaart en GIS E1 – C 

nlt4-h022 Waterzuivering E2 - E1 

nlt3-h021 Smaak maken E1 - E2 

nlt3-h020 Een waarheid als een koe C – D 

nlt3-h019 Maak het verschil E1 

nlt3-h018 Een optimale maaltijd E1 - E2 

nlt3-h017 Glastuinbouw en energie C - E1 

nlt3-h016 Overleven in het International Space Station E2 - D 

nlt2-h015 Door de zoete appel heen bijten  E1 

nlt2-h014 De bodem leeft C 

nlt2-h013 Lijmen en Hechting E2- E1 

nlt2-h012 Medische beeldvorming E2 - D 

nlt1-h011 Een Feest zonder Katers E2 - D 

nlt1-h010 Forensisch onderzoek E2 

nlt1-h009 Plaatsbepaling en navigatie E2 

http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/?orderBy=code&orderByAD=ASC
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/?orderBy=name&orderByAD=
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/?orderBy=domein&orderByAD=
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/Leef_met_je_hart/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/Human_technology_cares/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/Veiliger_met_kaart_en_GIS/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/Waterzuivering/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00049/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00050/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00034/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00033/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00032/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00031/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00048/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00047/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00046/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00045/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00044/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00010/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00043/
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Code Titel  Domein 

nlt1-h008 Nulenergiehuis C 

nlt1-h007 Sportprestaties E1- D 

nlt1-h006 Digitale Techniek E1 

nlt1-h005 Wat zeg je? D 

nlt1-h004 Duurzaam en niet duur C 

nlt1-h003 Aërosolen en Vuile Lucht C - D 

nlt1-h002 Dynamische modellen havo C - D 

nlt1-h001 Het Beste Ei E2 

 

 

 

 _____________________________ 

  

http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/?orderBy=code&orderByAD=ASC
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/?orderBy=name&orderByAD=
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/?orderBy=domein&orderByAD=
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00042/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00041/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00040/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00039/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00038/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00037/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00036/
http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/modules/gecertificeerde_havo_modules/modules/00035/
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Dankwoord 

 
Graag wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van deze notitie,  

door het doorlezen van de teksten en het aanleveren van (examen)voorbeelden, van harte 

bedanken.  

In het bijzonder betreft het de SLO medewerkers en vakspecialisten Jos Paus (natuurkunde), 

Frans Carelsen (scheikunde) en Ange Taminiau (biologie). Tevens zorgde Peter van Wijk 

(wiskunde) voor een aantal actuele wiskunde examenvraagstukken en bondige 

samenvattingen van de vernieuwingen.  

Daarnaast hebben de (oud) cTWO leden Marja Bos, Theo van den Bogaart en Dirk Siersma 

de teksten kritisch beoordeeld en waardevolle suggesties ter verbetering aangedragen. Dat 

zelfde geldt voor Christiaan Boudri en de overige leden van de Landelijke Werkgroep Hbo 

Wiskunde (LWHW). 

 

RvA 

Januari 2014 

    


