Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2016

natuur- en scheikunde II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens
(het CvTE) (zie Examenblad.nl).
Veranderingen t.o.v. 2015 zijn geel gemarkeerd.
Veranderingen t.o.v. septembermededelingen 2016 zijn blauw gemarkeerd.
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bijzonderheden



Status van het correctievoorschrift: 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).



BINAS
In de 2e editie van de BINAS staat een aantal fouten. Op de
website van de uitgever staan errata vermeld. Om deze errata
te bekijken klikt u op deze link. U kunt ook naar deze informatie
ook vinden via www.binas.noordhoff.nl  methode-informatie
 errata.
Let op! Bij het centrale examen 2016 is alleen de 2e editie van
BINAS toegestaan! De 1e editie van BINAS is dus niet
toegestaan. Het gebruik van de 1e editie van BINAS kan leiden
tot ongeldigverklaring van het gemaakte examenwerk.



Aanpassing vakspecifieke regel
Met ingang van het centraal examen 2016 is vakspecifieke regel
4 aangepast.
De aangepaste vakspecifieke regel 4 luidt:
Als de uitkomst van een berekening meer dan één significant
cijfer meer of minder bevat dan op grond van de
nauwkeurigheid van de vermelde gegevens verantwoord is,
wordt één scorepunt afgetrokken, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven.
Nieuw is dat er nu expliciet vermeld is hoeveel scorepunten in
mindering gebracht moeten worden. Afgelopen jaren was er op
dit punt onduidelijkheid onder correctoren.
De zinsnede ‘tenzij in het beoordelingsmodel anders is
aangegeven’ houdt in dat in het beoordelingsmodel
opmerkingen kunnen zijn opgenomen met een expliciete
instructie hoe omgegaan moet worden met significantie c.q.
afronden.
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