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Latijn - vwo : vakspecifieke informatie centraal examen 2018  

 

Deze informatie is gelijktijdig met de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens 

(het CvTE) (zie Examenblad.nl) bekendgemaakt. 

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

 

Examenstof: Zie syllabus 2018 

De specificatie van de examenstof en de minimumlijst bij de centrale 

examens Latijnse taal en cultuur, bestaande uit vormleer, syntaxis en 

literaire termen, zijn opgenomen in de syllabus. 

Het examenjaar 2017 is het eerste examenjaar van het nieuwe 

examenprogramma Latijnse taal en cultuur. Voor examenkandidaten 

die in 2016 zijn gezakt, geldt hetzelfde examen als voor 

examenkandidaten die in 2017 voor het eerst het centraal examen 

maken voor Latijn. Op de examendocumenten 2017 staat dit 

aangegeven met de vermelding ‘tevens oud programma Latijn’. 

Syllabus: De syllabus 2018 wijkt af van de syllabus 2017 in verband met 
wisselende examenonderwerpen. 

Nadere informatie: Wanneer in examenvragen het begrip tekstelement wordt 

gehanteerd, dan wordt daarmee bedoeld: een woord, een 

woordgroep, een bijzin of een zin. Een tekstelement kan bestaan uit 

aaneensluitende woorden, maar dit hoeft niet.  
 

Wanneer in examenvragen een citaat van één woord wordt gevraagd 

en er wordt meer dan één woord als antwoord gegeven, dan geldt 

voor de beoordeling alleen het eerste woord. 
 

Voor de accusativus meervoud mannelijk/vrouwelijk van Latijnse 

zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden van de derde declinatie op 

-is (types hostis en fortis) wordt in het tekstboekje van het CE altijd 

de uitgang -es afgedrukt, ook wanneer de aanbevolen editie de 

uitgang –is heeft. 

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 op www.examenloket.nl.  
 
Aanvullingen 
Zie paragraaf 9.4.2 van de septembermededeling. 
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