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aanvulling op het correctievoorschrift 2008-2 
 

biologie 1,2 vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Betreft: centraal examen biologie 1,2 vwo 2e tijdvak, op woensdag 18 juni, aanvang 13.30. 
 
Het erratum op de opgaven geeft een onjuiste verwijzing. 
Op pagina 13, in de figuur bij vraag 20... 
had moeten zijn: 
Op pagina 13, in de figuur bij vraag 21... 
 
Door de nadruk op pagina 13 leest vrijwel iedereen dit als: de figuur op pagina 13. 
De kandidaat die dit echter leest als: de figuur bij vraag 20 (welke vraag ook op pagina 13 
staat), past het erratum toe op de figuur die op pagina 12 staat afgebeeld. 
In dat geval zijn de vragen 20 en 21 niet te maken. 
Indien een kandidaat aantoonbaar het erratum op deze wijze gelezen heeft, geldt het 
volgende: 
 
Voor de vragen 20 en 21 worden geen scorepunten toegekend. Daarmee is feitelijk de 
maximumscore van de kandidaat verlaagd van 73 naar 69 punten. Voor de omrekening van 
score naar cijfer geldt dan het volgende: 
De door de kandidaat behaalde score wordt vermenigvuldigd met 73/69 en daarna afgerond 
op één decimaal. Als de eerste decimaal 1 of hoger is, wordt de score naar boven afgerond.  
Op de aldus vastgestelde score wordt het cijfer vastgesteld volgens schaallengte 73 en de 
nog vast te stellen normeringsterm. 
 
Voorbeeld 1: 
Kandidaat heeft 53 scorepunten (zonder de punten voor vraag 20 en 21) 
De omrekening geeft 53 maal 73 gedeeld door 69 is 56,07, dit is op één decimaal 56,1.  
Wordt afgerond op 57. 
 
Voorbeeld 2: 
Kandidaat heeft 52 scorepunten (zonder de punten voor vraag 20 en 21) 
Omrekening geeft 52 maal 73 gedeeld door 69 is 55,01, en op één decimaal 55,0. 
Wordt afgerond 55. 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren biologie 1,2 vwo. 
 
De voorzitter van de CEVO 
drs. H.W. Laan 


