
Nederlands - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2012 
 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor examens (zie 
Examenblad.nl). 
 
alle leerwegen: BB, KB en GL/TL 
 

examenstof: zie syllabus 2012 

syllabus voor 2012 
gewijzigd ten opzichte van 
2011? 
 

Ja. 
Zie geel gemarkeerde passages in de syllabus 2012 
(www.examenblad.nl � jaarring 2012 � 
vmbo TL of KB of BB � talen � Nederlands � syllabus vmbo)  

bijzonderheden: Spellingregels 
In 2012 geldt bij het centraal examen de officiële spelling van de 
Nederlandse taal, te weten  de spellingregels zoals vastgelegd in de 
Leidraad van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje), 
herziene editie van oktober 2005.  
 
Beoordeling van Taalgebruik bij de schrijfopdracht  
De schrijfproducten van de kandidaten worden in de examens 
Nederlands van BB, KB en GL/TL in  2012 beoordeeld aan de hand 
van aftrekregels die zijn verdeeld over de drie hoofdcategorieën 
Inhoud, Taalgebruik en Presentatie/Conventies.  
 
De categorie Taalgebruik omvat formuleringsfouten, spelfouten en 
interpunctiefouten. Om meningsverschillen onder docenten over 
de toedeling van hoofdletters aan ofwel de spelling ofwel de 
interpunctie weg te nemen, wordt sinds het examen van 2010 het 
gebruik van hoofdletters beoordeeld onder Spelling. Spelfouten 
worden in het correctievoorschrift gedefinieerd als fouten in de 
spelling van werkwoordsvormen, overige spelfouten, inclusief ten 
onrechte opgenomen of weggelaten hoofdletters. 
 
Definities van de begrippen citeren, zin en zinsgedeelte.  
In de tekstbegripvragen  van de examens Nederlands vmbo komen de 
begrippen “citeren”, “zin” en “zinsgedeelte” voor die soms aanleiding 
geven tot verschillende interpretaties, zowel bij de kandidaten als bij 
de correctoren. Ter voorkoming van misverstanden heeft het CvE 
definities voor deze begrippen vastgesteld. Deze definities vindt u in 
de bijlage  aan het eind van dit document. Het CvE adviseert de 
docenten Nederlands deze definities met de eindexamenkandidaten 
door te nemen. 
 

 
 



digitaal c.e.  BB 
 

examenvorm: digitaal c.e. in ExamenTester 

afnametijdstip: door de examensecretaris van de school zelf in te plannen 

nadere informatie: In 2012 worden de centrale examens algemene vakken BB standaard 
afgenomen met Examentester. 
 
 Dit betekent dat het College voor Examens ervan uitgaat dat uw 
school de digitale c.e.’s algemene vakken BB afneemt. Uw 
examensecretaris kan via het bestelformulier van DUO alleen nog 
centrale examens in  ExamenTester aanvragen.  
 
Als uw school niet in staat is om digitale centrale examens BB af te 
nemen, meldt uw examensecretaris dit aan het College voor 
Examens.  
 
Gedetailleerde informatie hierover staat in de voorlichtingsbrochure en 

de activiteitenplanning op http://centraalexamen.cito.nl → Digitale 

examens vmbo →  Examens 2012 → ExamenTester BB of KB.  
 

 
KB 
 
papieren cse KB 
 

examenvorm: papieren cse 

afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl � jaarring 2012 � 
vmbo KB � talen � Nederlands � zie onder 'Officiële publicaties 

 
digitaal c.e. KB 
 

examenvorm: digitaal c.e. in ExamenTester 

afnametijdstip: door de examensecretaris van de deelnemende scholen zelf in te 
plannen 

nadere informatie: In 2012 bevinden de flexibele en digitale centrale examens algemene 
vakken KB zich in de fase ‘overgangsjaar’. Dat betekent dat scholen 
met kandidaten KB kunnen zelf kiezen of zij de centrale examens 
algemene vakken KB afnemen in ExamenTester. 
De examensecretaris heeft de keuze van de school bekend gemaakt 
via het formulier van DUO waarmee hij de centrale examens bestelt. 
 
Gedetailleerde informatie over de flexibele digitale examens vindt u in 
de voorlichtingsbrochure en de activiteitenplanning op 

http://centraalexamen.cito.nl → Digitale examens vmbo →  Examens 

2012 → ExamenTester BB of KB.  
 
 

bijzonderheden Het digitaal centrale examen KB Nederlands bevat geen 
samenvattingsopdracht 
 

 
GL/TL 
 

examenvorm: cse 

afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl � jaarring 2012 � 
vmbo TL � talen � Nederlands � zie onder 'Officiële publicaties´ 
 



Bijlage  
 
 Toelichting bij definities van de begrippen citeren, zin en zinsgedeelte 
 
In de tekstbegripvragen van de examens Nederlands vmbo komen de begrippen "citeren", "zin" en 
"zinsgedeelte" voor, die soms aanleiding geven tot verschillende interpretaties, zowel bij de 
kandidaten als bij de correctoren. Ter voorkoming van misverstanden stelt de Cevo de volgende 
definities vast. Het CvE adviseert de docenten Nederlands deze definities met de 
eindexamenkandidaten door te nemen. Overigens zal in de formulering van de vragen altijd worden 
getracht misverstanden bij de kandidaten te voorkomen. Kandidaten hoeven uiteraard geen finesses 
van deze definities te kennen, zoals het verschil tussen volledige en onvolledige of elliptische zinnen. 

Citeren is: 
het overnemen van een tekstgedeelte (een woord, enkele woorden, een zinsgedeelte, een zin of een 
aantal zinnen uit een tekst) in het antwoord van de kandidaat. Het overgenomen tekstgedeelte heet: 
het citaat. 
Het citeren mag worden uitgevoerd door het hele tekstgedeelte over te nemen in het antwoord of door 
het eerste en het laatste woord van het tekstgedeelte in het antwoord over te nemen, gescheiden door 
drie puntjes tussen haakjes. Een regelverwijzing is niet verplicht. 

Een zin is : 
een reeks van woorden uit een tekst die volgt op een punt (of een soortgelijk teken, zoals een 
vraagteken, een uitroepteken), begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. 
Toelichting:  
- Een zin kan ook uit één woord bestaan.  
- Een onvolledige (of elliptische) zin, waarin bepaalde woorden zijn weggelaten die er vanuit de 

context bij gedacht kunnen worden, is ook een zin. Een zin bevat dus niet altijd een verbogen 
werkwoordsvorm .  

- De eerste zin van een tekst volgt uiteraard niet op een voorafgaande punt.  

Een zinsgedeelte is: 
een woord dat deel uitmaakt van een zin of een reeks van woorden die deel uitmaken van een zin. 

Een voorbeeld ter toelichting.  
De volgende tekst bestaat uit vijf verschillende soorten zinnen. 

Voorbeeldtekst  
(1) De ruim 1000 bibliotheken beraden zich op hun toekomst. (2) Waarom? (3) "De uitleen heeft een 
harde tik gekregen", zegt mevrouw Stalpers van de Vereniging van Openbare bibliotheken.(4) Een 
harde uitspraak.(5) Maar het is wel een uitspraak met een kern van waarheid.  

NB 
- In zin (3) is de woordenreeks "De uitleen heeft een harde tik gekregen" geen zin, maar een 

zinsgedeelte. 
- De zinnen (2) en (4) zijn voorbeelden van onvolledige zinnen. Maar zij gelden hier wel als zinnen. 
- De eerste zin kan op de volgende manieren geciteerd worden. 

Manier 1: "De ruim 1000 bibliotheken beraden zich op hun toekomst." (zin 1) 
Manier 2: "De (...) toekomst." (zin 1) 
 
 


