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Biologie – havo vakspecifieke informatie centraal examen 2019 

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens 

(het CvTE) (zie Examenblad.nl). 

Veranderingen t.o.v. 2018 zijn geel gemarkeerd. 
 

Havo 

Syllabus  Er zijn enkele kleine wijzigingen t.o.v. de syllabus van 2018. 

Toegestane hulpmiddelen Binas 6e editie of ScienceData (zie ook regeling toegestane 

hulpmiddelen) 

Correctievoorschrift 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 via het contactformulier.  

 

Toelichting algemene correctieregels CE biologie havo en vwo 

Naar aanleiding van vragen van docenten over het toepassen van de 

algemene correctieregel 3.3: 

Biologie-examens bestaan voor een groot deel uit opgaven met open 

vragen. Het beoordelingsmodel kan in dat geval niet altijd uitputtend 

alle mogelijke juiste antwoorden, redeneringen of oplosmethoden 

geven.  

Algemene regel 3.3 biedt aan examinatoren bij open vragen de 

mogelijkheid om aan een niet in het correctievoorschrift voorzien 

antwoord toch een score toe te kennen, mits dit antwoord 

vakinhoudelijk juist is. De examinator en gecommitteerde moeten 

het dan over die vakinhoudelijke juistheid wel eens zijn.  

Algemene regel 3.3. is bedoeld voor een vakinhoudelijk juist 

antwoord waarin in het correctievoorschrift niet is voorzien. 

Deze regel is niet bedoeld om een iets minder goed antwoord 

toch goed te rekenen. 

Ontvangen van 

vakspecifieke mailings 

Voor uw taak als examinator (corrector) van de centrale examens is 

het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Dat kan via een 

persoonlijke pagina op Examenblad. Via deze pagina ontvangt u 

inhoudelijke en formele informatie over de centrale examens van uw 

vak op maat, zoals bijvoorbeeld een test met het correctievoorschrift 

of een enquête over een conceptsyllabus. Hebt u als docent nog 

geen persoonlijke pagina op Examenblad.nl waardoor u de mailings 

niet rechtstreeks ontvangt, laat u zich hiervoor dan registreren door 

uw examensecretaris.  

 

https://examenloket.officeheart.nl/Support/Ticket

