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Duits - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2018 

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

(zie Examenblad.nl). 

Veranderingen t.o.v. 2017 zijn geel gemarkeerd. 

Veranderingen t.o.v. de septembermededelingen zijn blauw gemarkeerd 

 

alle leerwegen: BB, KB en GL/TL 

examenstof: zie syllabus 2018 

syllabus voor 2018 
gewijzigd ten opzichte van 
2017? 

Ja, kleine aanpassingen globale ERK-descriptoren naar aanleiding 

van de publicatie  SLO, Taalprofielen 2015, herziene versie van 

Taalprofielen 2004, Enschede, 2015. De aanpassingen zijn geel 

gemarkeerd.  

- Bij de algemene beheersingsniveaus B1 en B2  

- Bij gedetailleerde descriptoren die horen bij Correspondentie 

lezen/begrijpen; Oriënterend lezen; Lezen om informatie op te 

doen; Instructies lezen/begrijpen 

De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de inhoud van de 

centrale examens.  

nadere informatie: Het centraal examen Duits kan bestaan uit drie soorten opgaven: de 
meerkeuzevragen, de voorgestructureerde vragen en de open 
vragen. Binnen die categorieën zijn verschillende vraagvormen 
denkbaar, bijvoorbeeld.  

 

Vraagsoorten Vraagvormen 

Meerkeuzevragen 

1. meerkeuze 

    met 3 - 6  
    alternatieven   

2. meerkeuze -  
    invul(cloze)  

Voorgestructureerde 

vragen 

3. in-of aanvulvraag 

4. combinatievraag 

5. beweringenvraag 

6. ordeningsvraag 

Open vragen1 

7. kort-antwoordvraag 

8. lang-antwoordvraag  

9. citeeropdracht 

 
De keuze voor vraagvormen is afhankelijk van de mogelijkheden die 
de bronteksten bieden. Zo kan het voorkomen dat in een centraal 
examen een of meer vraagsoorten staan, die in eerdere centrale 
examens minder frequent gebruikt werden. 
 

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 

                                                 
1 Geldt alleen voor de papieren centrale examens Duits. . De flexibele en digitale centrale examens BB en KB bestaan alleen uit meerkeuze – en 

voorgestructureerde vragen. Zie informatie digitale ce bij BB respectievelijk KB. 
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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 op www.examenloket.nl.   

  

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


 Pagina 3 van 5 

BB 

 

Digitaal ce 

examenvorm: digitaal c.e. in Facet. 

afnametijdstip: door de examensecretaris van de school zelf in te plannen. 

nadere informatie:  
 Keuze voor digitaal 

Uw school kiest zelf of de centrale examens BB digitaal in Facet 

worden afgenomen of op papier. De keuze voor digitaal geldt voor 
alle algemene vakken BB. Uw school kan dus niet bij het ene vak 
kiezen voor digitaal en bij het andere vak voor papier. Gedurende 

het schooljaar heeft uw school de mogelijkheid om terug te gaan 
naar de papieren cse’s. Dit gaat altijd via de examensecretaris. 

 
 Brochure met kaders 

Gedetailleerde informatie over de digitale centrale examens staat 
in de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB 
en KB 2018’. 

 

 Richtlijnen geheimhouding 
Op onderdelen heeft de brochure de status van regelgeving. 
In het bijzonder geldt dat docenten kennis moeten hebben van de 

richtlijnen met betrekking tot geheimhouding, die beschreven zijn 
in de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB 
en KB 2018’.  

 

 Toegestane hulpmiddelen 
Bij de digitale centrale examens zijn dezelfde hulpmiddelen 
toegestaan als bij de papieren cse’s. Dat betekent dat kandidaten 

bijvoorbeeld een woordenboek en kladpapier mogen gebruiken. In 
verband met de geheimhouding moet de school erop toezien dat 
de kandidaten het kladpapier achterlaten in de examenruimte. 
Voor een overzicht van de toegestane hulpmiddelen, zie bijlage 
1A van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale 
examens VO 2018. 

 

 Geen handmatige correctie  
De digitale centrale examens Engels en Duits bevatten alleen nog 

computerscoorbare opgaven. Dat betekent dat er voor deze 
centrale examens geen handmatige correctie meer uitgevoerd 
hoeft te worden. Via de inzagemodule kan iedere docent 
Duits/Engels de opgaven zien van de variant(en) die zijn 

leerlingen hebben afgelegd, alsmede hun antwoorden en de 
scorepunten die door Facet aan de antwoorden van de leerlingen 
zijn toegekend. Als de docent daarin een fout zou signaleren, 
moet hij contact opnemen met het Examenloket 
(examenloket@duo.nl). Ook het inzagerecht voor leerlingen is bij 
deze geheel automatisch scoorbare CE’s niet anders dan bij de 
overige digitale CE’s. Meer informatie, zie de brochure “Kaders 

flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2018”.  

 

 

 

 

 

 

 

Papieren cse 

https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1a-bij-cvte-16-01424/2018/f=/Bijlage_1A_%20bij_CvTE-1601424_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2018.pdf
https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1a-bij-cvte-16-01424/2018/f=/Bijlage_1A_%20bij_CvTE-1601424_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2018.pdf
mailto:examenloket@duo.nl
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
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examenvorm: papieren cse. 

afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl  jaarring 2018 
vmbo BB  onderwerpen  rooster en andere belangrijke data 

(algemeen) 

 

KB 

 

Digitaal ce 

examenvorm: digitaal c.e. in Facet 

afnametijdstip: door de examensecretaris van de school zelf in te plannen. 

nadere informatie:  Keuze voor digitaal 
Uw school kiest zelf of de centrale examens KB digitaal in Facet 

worden afgenomen of op papier. De keuze voor digitaal geldt 
voor alle algemene vakken KB. Uw school kan dus niet bij het 
ene vak kiezen voor digitaal en bij het andere vak voor papier. 
Gedurende het schooljaar heeft uw school de mogelijkheid om 
terug te gaan naar de papieren cse’s. Dit gaat altijd via de 
examensecretaris. 

 

 Brochure met kaders 
Gedetailleerde informatie over de digitale centrale examens staat 
in de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB 
en KB 2018’. 

 

 Richtlijnen geheimhouding 

Op onderdelen heeft de brochure de status van regelgeving. 
In het bijzonder geldt dat docenten kennis moeten hebben van 
de richtlijnen met betrekking tot geheimhouding, die beschreven 
zijn in paragraaf 8.5 van de brochure ‘Kaders flexibele en digitale 
centrale examens BB en KB 2018’.  

 
 Toegestane hulpmiddelen 

Bij de digitale centrale examens zijn dezelfde hulpmiddelen 
toegestaan als bij de papieren cse’s. Dat betekent dat kandidaten 
bijvoorbeeld een woordenboek en kladpapier mogen gebruiken. 
In verband met de geheimhouding moet de school erop toezien 
dat de kandidaten het kladpapier achterlaten in de 

examenruimte. Voor een overzicht van de toegestane 
hulpmiddelen, zie bijlage 1A van de Regeling toegestane 

hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2018. 

 

 Geen handmatige correctie  
De digitale centrale examens Engels en Duits bevatten alleen nog 
computerscoorbare opgaven. Dat betekent dat er voor deze 
centrale examens geen handmatige correctie meer uitgevoerd 

hoeft te worden. Via de inzagemodule kan iedere docent 
Duits/Engels de opgaven zien van de variant(en) die zijn 
leerlingen hebben afgelegd, alsmede hun antwoorden en de 
scorepunten die door Facet aan de antwoorden van de leerlingen 
zijn toegekend. Als de docent daarin een fout zou signaleren, 
moet hij contact opnemen met het Examenloket via het 

contactformulier op www.examenloket.nl. Ook het inzagerecht 

voor leerlingen is bij deze geheel automatisch scoorbare CE’s niet 
anders dan bij de overige digitale CE’s. Meer informatie, zie de 
brochure “Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 
2018”. 

 

http://www.examenblad.nl/
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1a-bij-cvte-16-01424/2018/f=/Bijlage_1A_%20bij_CvTE-1601424_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2018.pdf
https://examenloket.officeheart.nl/Support/Ticket
http://www.examenloket.nl/
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
https://www.examenblad.nl/document/brochure_kaders_bb_en_kb_flex_2018
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Papieren cse 

examenvorm: papieren cse 

afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl  jaarring 2018  
vmbo KB  onderwerpen  rooster en andere belangrijke data 

(algemeen) 

 

GL/TL 

examenvorm: cse 

afnametijdstip: volgens het rooster voor de centrale examens  
www.examenblad.nl  jaarring 2018  
vmbo TL  onderwerpen  rooster en andere belangrijke data 

(algemeen)´ 

nadere informatie Onderzoek prestatie-eis via WOLF 
De komende jaren willen we onderzoeken wat naar de mening van 
het onderwijsveld een redelijke prestatie-eis (gemiddeld cijfer en 
percentage onvoldoende) voor de verschillende centrale examens is. 
Als onderdeel van dit onderzoek starten we dit jaar een pilot. Uw vak 
is geselecteerd voor deze pilot. Aan u  wordt gevraagd in WOLF een 

extra vraag in te vullen, voorafgaand aan de examenafname. De 
vraag luidt ‘Vindt u dat deze leerling voldoende vaardig is voor het 
centraal examen en een voldoende cijfer zou moeten krijgen?’.  
Een uitgebreidere instructie wordt in april verspreid via 

Examenblad.nl en wordt opgenomen in de WOLF-handleiding. 

 

 

http://www.examenblad.nl/
http://www.examenblad.nl/

