Nederlands - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2011
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE)
(zie Examenblad.nl).
alle leerwegen: BB, KB en GL/TL
examenstof

zie syllabus 2011

syllabus 2011 gewijzigd
ten opzichte van 2010?

Ja.
Zie geel gemarkeerde passages in de syllabus 2011
(www.examenblad.nl  jaarring 2011 
vmbo TL  talen  Nederlands  syllabus vmbo)

bijzonderheden

Spellingregels
In 2011 geldt bij het centraal examen de officiële spelling van de
Nederlandse taal, te weten de spellingregels zoals vastgelegd in de
Leidraad van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje),
herziene editie van oktober 2005.
In de correctievoorschriften van de centrale examens Nederlands is
met ingang van het centraal examen 2010 de afwijkende aftrekregel
voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik voor kandidaten
die ten hoogste zes jaar in Nederland onderwijs hebben gevolgd en
voor wie het Nederlands niet de moedertaal is vervallen.
In de vakspecifieke voorschriften was in 2009 en voorgaande jaren
een voorschrift opgenomen m.b.t. de beoordeling voor kandidaten die
vallen onder artikel 55 lid 3. Met ingang van het centraal examen 2010
is er slechts één aftrekregel voor incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik, in het correctievoorschrift vermeld, die voor alle
kandidaten geldt.
Beoordeling van Taalgebruik bij de schrijfopdracht
De schrijfproducten van de kandidaten worden in de examens
Nederlands van BB, KB en GL/TL in 2011 beoordeeld aan de hand
van aftrekregels die zijn verdeeld over de drie hoofdcategorieën
Inhoud, Taalgebruik en Presentatie/Conventies.
De categorie Taalgebruik omvat formuleringsfouten, spelfouten en
interpunctiefouten. Om meningsverschillen onder docenten over
de toedeling van hoofdletters aan ofwel de spelling ofwel de
interpunctie weg te nemen, wordt sinds het examen van 2010 het
gebruik van hoofdletters beoordeeld onder Spelling. Spelfouten
worden in het Correctievoorschrift gedefinieerd als fouten in de
spelling van werkwoordsvormen, overige spelfouten, inclusief ten
onrechte opgenomen of weggelaten hoofdletters.
Definities van de begrippen citeren, zin en zinsgedeelte.
In de tekstbegripvragen van de examens Nederlands vmbo komen de
begrippen “citeren”, “zin” en “zinsgedeelte” voor die soms aanleiding
geven tot verschillende interpretaties, zowel bij de kandidaten als bij
de correctoren. Ter voorkoming van misverstanden heeft de Cevo
definities voor deze begrippen vastgesteld. Deze definities vindt u in
bijlage 2 aan het eind van dit document. De Cevo adviseert de
docenten Nederlands deze definities met de eindexamenkandidaten
door te nemen.

BB
digitaal c.e. BB
examenvorm

digitaal c.e. in ExamenTester

nadere informatie:

2011 worden de centrale examens algemene vakken BB standaard
afgenomen met ExamenTester, waarbij de opgaven op de computer
gemaakt en gecorrigeerd worden.
“Standaard” betekent dat het College voor Examens ervan uitgaat dat
uw school de digitale c.e.’s algemene vakken BB afneemt, tenzij de
examensecretaris van uw school zich hiervoor afmeldt.
Voor de afname via ExamenTester vindt u alle informatie op
http://centraalexamen.cito.nl → centrale examens vmbo. .
ExamenTester wordt in november naar de scholen gestuurd.

KB
papieren cse KB
examenvorm

cse

afnametijdstip:

volgens het rooster van het College voor Examens
www.examenblad.nl  jaarring 2011 
vmbo KB  talen  Nederlands  zie onder 'Officiële publicaties

Digitale ce KB
examenvorm

Digitaal c.e in ExamenTester

afnametijdstip

Door deelnemende scholen zelf in te plannen

bijzonderheden:

De scholen die deel kunnen nemen aan de pilot flexibele digitale
centrale examens KB in 2011 hebben daar inmiddels al bericht over
ontvangen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de
voorlichtingsbrochure ‘flexibele en digitale centrale examens 2011” en
de bijbehorende activiteitenplanning.
Het digitale centrale examen KB Nederlands bevat geen
samenvattingsopdracht!

GL/TL
examenvorm

cse

afnametijdstip

volgens het rooster van het College voor Examens
www.examenblad.nl  jaarring 2011 
vmbo TL  talen  Nederlands  zie onder 'Officiële publicaties´

