Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2015

Duits - vwo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens
(het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt.
Examenstof:

zie syllabus moderne vreemde talen vwo 2015

Syllabus:

geen wijzigingen ten opzichte van syllabus 2014

Nadere informatie:

Naar aanleiding van vragen over de centrale examens moderne
vreemde talen havo en vwo en het Europees referentiekader:
Zoals in de syllabus beschreven, is de beschrijving van het ERKniveau van tekst en opgaven in de centrale examens moderne
vreemde talen gebaseerd op het Koppelingsonderzoek van Cito uit
2006 voor Duits, Engels en Frans en het Koppelingsonderzoek 2007
voor Arabisch, Russisch, Turks en Spaans. In deze onderzoeken is de
relatie onderzocht tussen enerzijds het examenprogramma en het
ERK en anderzijds de examenopgaven en het ERK. Voor deze
onderzoeken is een groot aantal experts uit Nederland geraadpleegd.
Omdat het ERK een vrij algemene niveaubeschrijving geeft als het
gaat om het domein leesvaardigheid, bestaat de mogelijkheid dat
andere (internationale) aanbieders van toetsen deze
niveaubeschrijving anders hebben geïnterpreteerd. Dit kan de
niveaudiscrepantie, die soms door docenten en leerlingen ervaren
wordt, tussen de centrale examens en deze toetsen verklaren.
Het CvTE heeft de opdracht het niveau van de centrale examens te
handhaven. Het doet dit door enerzijds er zorg voor te dragen dat de
opgaven in de centrale examens aan de beschreven ERK-niveaus
voldoen en anderzijds door ervoor te zorgen dat van jaar tot jaar
examens worden vastgesteld van vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Antwoordbladen:
Bij de examens havo en vwo wordt voor ieder afzonderlijk examen
(dus per taal en per schooltype) op www.cito.nl een model van een
antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak tussen
17 april en 24 april, tweede tijdvak 4 juni.
Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te
maken.
Correctievoorschrift:

Status: regelgeving
Het CvTE 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 het Examenloket
(examenloket@duo.nl).
Op www.hetcvte.nl vindt u een publicatie1 over de beoordeling van de
centrale examens moderne vreemde talen op basis van het
correctievoorschrift.
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