
 
 
Dit document is nog niet beschikbaar. 
 
Publicatie van de schriftelijke examens vindt plaats na het examen: 

• om 14:00 uur: de documenten van alle ochtendzittingen 

• om 16:00 uur: de documenten van de middagzittingen van vmbo 

• om 17:00 uur: de documenten van de middagzittingen van havo/vwo 
 
Uitzonderingen 

• Testcorrectie Frans vwo, scheikunde vwo en Nederlands vwo eerste tijdvak 
Voor de centrale examens Frans vwo, scheikunde vwo en Nederlands vwo eerste tijdvak 
voert het CvTE in samenwerking met de respectievelijke vakinhoudelijke verenigingen 
een experiment uit. De daarvoor uitgenodigde docenten kijken hun leerlingwerk na met 
behulp van een voorlopig correctievoorschrift, dat alleen aan hen op de dag van afname 
om 17.00 uur beschikbaar wordt gesteld. De volgende dag komen deze docenten samen 
om met elkaar het leerlingwerk te bespreken en op basis daarvan aanpassingen te 
adviseren op het voorlopig correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het CvTE 
bepaalt daarna welke aanpassingen wel of niet worden overgenomen. Deze commissie 
stelt het definitieve correctievoorschrift vast.  
Dit experiment heeft consequenties voor het moment waarop alle andere docenten het 
definitieve correctievoorschrift krijgen – 48 uur later bij Frans vwo en scheikunde vwo. 
Het definitieve correctievoorschrift Nederlands vwo wordt om 17.00 uur op tweede 
pinksterdag gepubliceerd.  
Voor correctoren Frans vwo, scheikunde vwo en Nederlands vwo betekent dit voor het 
tijdschema het volgende: 
 

 afname Testcorrectie publicatie correctievoorschrift 

Frans di 15 mei 2018 wo 16 mei 2018 do 17 mei 2018 om 17.00 uur 

scheikunde do 17 mei 2018 vr 18 mei 2018 za 19 mei 2018 om 17.00 uur 

Nederlands vr 18 mei 2018 za 19 mei 2018 ma 21 mei 2018 om 17.00 uur 

 

• De examens van de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg worden niet 
gepubliceerd. 

• De examens van de aangewezen vakken in het tweede tijdvak worden evenmin 
gepubliceerd. 

• De bestanden van de praktische examens worden in september gepubliceerd. 
 
Normeringsgegevens 

• Publicatie van de normeringsgegevens geschiedt op de volgende momenten: 
 

6 juni 08:00 uur: vmbo beroepsgericht N-termen 

13 juni 08:00 uur:  vmbo algemene vakken (papier en digitaal) tv1 

 havo/vwo (papier en digitaal) tv1 

29 juni 08:00 uur: vmbo algemene vakken, havo/vwo tv2 

 


