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Frans - 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.   

 

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.  

bijzonderheden Het centraal examen Frans 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 vragen 

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 examen 
een of meer vraagsoorten staan, die in eerdere 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 
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het 
correctievoorschrift.  
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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.  

 

 

 

BB 

 

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) 

Bijzonderheden: geen 

 
 

KB 

 

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) 

bijzonderheden geen 
 

 

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) 
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