Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2016

Turks - havo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016
Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens
(het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt.
Veranderingen t.o.v. 2015 zijn geel gemarkeerd.
Examenstof:

zie syllabus moderne vreemde talen havo 2016

Syllabus:

wijkt af van syllabus 2015. Deze syllabus is nader vastgesteld. De
reden hiervoor vormen de uitkomsten van nieuw ERK1-onderzoek
“Prestatiestandaarden voor het ERK in het eindexamenjaar – Een
internationaal ijkingsonderzoek”, Cito 2014. Wijzigingen in de
syllabus zijn blauw gemarkeerd.

Nadere informatie:

De centrale examens moderne vreemde talen havo en vwo en het
Europees referentiekader (ERK)
In het onderzoek “Prestatiestandaarden voor het ERK in het
eindexamenjaar – Een internationaal ijkingsonderzoek” is opnieuw
het ERK-niveau van de centrale examens Duits, Engels en Frans
onderzocht. De ERK-niveauspecificatie in de syllabus havo 2016 is in
lijn met de uitkomsten van dit onderzoek herzien. Dit wordt in de
inleiding van de syllabus voor de onderzochte en niet onderzochte
vakken toegelicht.
Het CvTE heeft de opdracht het niveau van de centrale examens te
handhaven. Het doet dit door er enerzijds 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 20 april
en 20 april, tweede tijdvak 9 juni.
Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te
maken.
Correctievoorschrift:

1

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).
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