
Bijlage 1. Toegestane hulpmiddelen 
Lijst van toegestane hulpmiddelen 

2018 

Basispakket (vmbo-t/havo/vwo)  

-schrijfmaterialen (pennen blauw en 

zwart) 

-tekenpotlood en gum  

-blauw en rood kleurpotlood  

-liniaal met millimeterverdeling  

-passer en geometrische driehoek  

-elektronisch (niet-grafisch) 

rekenapparaat  

Alle schriftelijke examens * 

(vmbo-t/havo/vwo)  

woordenboek Nederlands (ééndelig) .  

 

Engels (vmbo-t/havo/vwo)  woordenboek E-N (en N-E) OF 

woordenboek E-E  

Duits (vmbo-t/havo/vwo)  woordenboek D-N (en N-D)  

Frans (havo/vwo)  woordenboek F-N (en N-F)  

Aardrijkskunde (havo/vwo)  54e druk van de Grote Bosatlas  

Wiskunde A, B en C (havo/vwo)  grafische rekenmachine  

Nask (vmbo-t)  Binas vmbo-kgt 2e editie  

Natuurkunde (havo/vwo)  Binas 6e editie  

Scheikunde (havo/vwo)  Binas 6e editie  

Biologie (vmbo-t/havo/vwo)  Binas 6e editie  

 

-Als er bij een woordenboek staat vermeld: ‘ééndelig’, betekent dat alleen, dat het 

woordenboek slechts uit een boek mag bestaan.  

-Woordenboek(del)en vanuit het Nederlands naar de vreemde taal is bij examens zonder 

schrijfvaardigheid niet erg zinvol, maar ook niet verboden. Bij vmbo-Engels is zo’n 

woordenboek(deel) juist zinvol.  

 

*-bij het Centraal Praktisch Examen (CPE) Beeldend wat afgenomen wordt van maart tot 

mei is GEEN woordenboek toegestaan, bij het Centraal Schriftelijk Examen Beeldend wat 

afgenomen wordt in mei is WEL een woordenboek toegestaan. 

 

-Op de site www.examenblad.nl zijn de merken en types grafische rekenmachines te 

vinden die zijn goedgekeurd. Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden 

toegestaan. 

De machines die in 2018 op havo in elk geval zijn toegestaan:  

Casio:  

- fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger  

- fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger  

Hewlett Packard:  

- Hewlett Packard Prime  

Texas Instruments:  

- TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;  

- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5  

- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)  

 

De machines die in 2018 op vwo in elk geval zijn toegestaan:  

Casio:  

- fx-9750GII met reset  

- fx-9860GII (SD) met reset/examenstand: OS 2.07 en hoger  

- fx-CG20 met reset/examenstand: OS 2.01 en hoger  

Hewlett Packard:  

- Hewlett Packard Prime  

Texas Instruments:  

- TI 84 plus (C) (SE)  



- TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;  

- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5  

- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)  

NB Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken dient deze functionaliteit te 

worden geblokkeerd in de examenstand.  

In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.  

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan.  

 

Verder geldt:  

• Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden 

aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.  

• Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de 

grafische rekenmachine van een andere kandidaat.  

• Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C dient het geheugen van de grafische 

rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, of gewist door een ‘reset’ van 

de gehele machine.  

 

 Briefsjabloon is alleen toegestaan bij Nederlands vmbo 

 Errata op Binas (6e druk havo vwo, 2e druk vmbo-t) zijn te vinden op de site van 

de uitgever: www.uitgeverijnoordhoff.nl  en mogen worden aangetekend in het 

boek. 

 Geen grafische rekenmachines toegestaan bij natuurkunde, scheikunde en 

economie, een gewone rekenmachine (zie basispakket hulpmiddelen) mag wel 

 Gebruik PC: voor kandidaten met faciliteiten. Verstrekking vindt plaats in overleg 

met de zorg.  

 

  

Spellingcontrole op PC’s: niet toegestaan bij examens waarin de kandidaat mede wordt 

beoordeeld op het gebruik van de juiste spelling (Nederlands havo, vwo en vmbo). 

gebruik is  alleen toegestaan bij dyslectische kandidaten bij examens waarbij 

spelling beoordeeld wordt (Nederlands vmbo havo vwo) Spellingcontrole is wel 

toegestaan bij het CSE Engels vmbo-t omdat de schrijfopdracht vanaf het examenjaar 

2017 geen deel meer uitmaakt van het CSE Engels vmbo-t. 

http://www.uitgeverijnoordhoff.nl/


 


