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Toelichting correctieregels centraal examen Nederlands havo en vwo
Algemene correctieregels
Naar aanleiding van vragen van docenten over het toepassen van algemene correctieregel 3.2:
Als voor een onderdeel in het correctievoorschrift twee of meer punten worden toegekend en er is
in het antwoordmodel geen onderverdeling in deelscores gegeven, dan bepalen de correctoren
deze onderverdeling zelf, tenzij expliciet is aangegeven dat deelscores niet zijn toegestaan.

Naar aanleiding van vragen van docenten over het toepassen van de algemene correctieregel 3.3:
Algemene regel 3.3 biedt aan examinatoren bij open vragen de mogelijkheid om aan een niet in
het correctievoorschrift voorzien juist antwoord toch een score toe te kennen, mits dit antwoord
vakinhoudelijk juist is. Bij een open vraag kan het gebeuren dat een kandidaat een probleem of
vraag langs een geheel andere, maar wel juiste invalshoek benadert dan de opstellers van het
examen hadden voorzien. Zo’n alternatief antwoord kan even goed zijn als het antwoord in het
correctievoorschrift. Aan zo’n antwoord moet dan, als het vakinhoudelijk juist is, het volledige
aantal scorepunten worden toegekend. De examinator1 en gecommitteerde2 moeten het dan over
die vakinhoudelijke juistheid wel eens zijn. In het gesprek dat zij hierover hebben, gaat het
over de vakinhoudelijke juistheid, en niet over de vraag of mag worden afgeweken van het
correctievoorschrift. Omdat deze regel in het correctievoorschrift is opgenomen, is er geen sprake
van een afwijking van het correctievoorschrift.
Algemene regel 3.3. is bedoeld voor een door examenmakers niet voorzien juist antwoord en niet
bedoeld als een manier om een iets minder goed antwoord toch goed te rekenen.
Vakspecifieke regels
Vanaf 2011 geldt als aanvullende bepaling bij vakspecifieke regel 2.2: "Het is de kandidaat niet
toegestaan telegramstijl te gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is
weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal scorepunten
worden toegekend."

1
2

Ook wel eerste corrector genoemd.
Ook wel tweede corrector genoemd.

