Bijlage bij de septembermededeling
centrale examens 2014

Nederlands - havo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie
Examenblad.nl) bekendgemaakt.
Examenstof:

zie syllabus 2014

Syllabus:

wijkt af van syllabus 2013. Veranderingen betreffen implementatie
referentiekader taal. Wijzigingen ten opzichte van de syllabus 2013
zijn geel en blauw gemarkeerd.

Nadere informatie:

-

-

Voor de verdeling van de scorepunten wordt uitgegaan van
circa 60% scorepunten voor de vragen en 40% scorepunten
voor de samenvatting.
De regelingen voor beoordeling bij incorrecte formuleringen en
onjuist taalgebruik gelden onverkort voor alle kandidaten, dus
ook voor dyslectische kandidaten en kandidaten die nog maar
kort in Nederland zijn.
Naar aanleiding van vragen over de spelling: Voor de
beoordeling van de spelling geldt de officiële spelling van
2005.

Informatie referentiekader taal
Begin augustus heeft CvE scholen per brief geïnformeerd over de
gevolgen van de invoering van het referentiekader voor de centrale
examens Nederlands 2014 en 2015. De brief is te vinden op
www.examenblad.nl → algemeen → Nederlands. Zie in rubriek
“Nieuws” het nieuwsbericht van 15 augustus 2013 “Invoering
referentieniveaus taal en de CE’s Nederlands in 2014 en 2015”.
Correctievoorschrift:

Status: regelgeving
Het CvE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het
correctievoorschrift.
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een
onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met de Examenlijn van
het CvE (examenlijn@cve.nl).
Toelichting algemene correctieregels CE Nederlands havo en vwo
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
antwoord toch een score toe te kennen, mits dit antwoord
vakinhoudelijk juist is. De examinator en gecommitteerde moeten het
dan over die vakinhoudelijke juistheid wel eens zijn.
Algemene regel 3.3. is bedoeld voor een in het correctievoorschrift
niet voorzien vakinhoudelijk juist antwoord en niet bedoeld om een
iets minder goed antwoord toch goed te rekenen.
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