Bijlage bij de september-/maartmededeling
centrale examens 2021

SPAANS, TURKS, ARABISCH VMBO: VAKSPECIFIEKE INFORMATIE 2021
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en
Examens (zie Examenblad.nl).
Veranderingen t.o.v. 2020 zijn geel gemarkeerd. Zoals gebruikelijk zijn de wijzigingen t.o.v. het
voorgaande schooljaar gemarkeerd. Dat betekent dat in dit document de wijzigingen t.o.v. 2020 zijn
gemarkeerd. Aangezien er in 2020 geen centrale examens zijn afgenomen, kunnen wij ons
voorstellen dat u de informatie van 2020 niet op uw netvlies heeft. Mocht u willen weten wat
gewijzigd is in 2021 t.o.v. 2019, dan kunt u naast dit document ook het document van 2020
raadplegen, waarin de wijzigingen in 2020 t.o.v. 2019 zijn weergegeven.
Vakspecifieke informatie 2020
EXAMENPAGINA’S
Op de examenpagina’s van Examenblad.nl staat allerlei informatie die relevant is voor het centraal
examen.
– Spaans bb
– Spaans kb
– Spaans gl/tl
– Turks bb
– Turks kb
– Turks gl/tl
– Arabisch bb
– Arabisch kb
– Arabisch gl/tl
EXAMENSTOF
De examenstof is beschreven in de syllabus moderne vreemde talen vmbo 2021.
SYLLABUS
De syllabus 2021 bevat geen wijzigingen t.o.v. de syllabus van 2020.
AFNAMEVORM
De examens Spaans, Turks en Arabisch vmbo worden uitsluitend op papier afgenomen.
AFNAMETIJDSTIP
De afname vindt plaats op een vast afnametijdstip volgens het rooster voor de centrale examens van
de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2021.
TOEGESTANE HULPMIDDELEN
De toegestane hulpmiddelen staan vermeld in de regeling toegestane hulpmiddelen 2021.
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.
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.
Bijlage 1 bevat informatie voor de correctoren om op een juiste manier met het correctievoorschrift
om te gaan.
ONTVANGEN 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
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geen persoonlijke pagina op Examenblad.nl waardoor u de mailings niet rechtstreeks ontvangt, laat u
zich hiervoor dan registreren door uw examensecretaris.
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BIJLAGE 1
HET BEOORDELINGSMODEL VAN HET CE VMBO MODERNE VREEMDE TALEN: GA ER
CORRECT MEE OM!

De centrale examens moderne vreemde talen vmbo toetsen leesvaardigheid. Voor een betrouwbare
meting van de vaardigheid van examenkandidaten bestaat het examen uit meerdere teksten en
vragen. De vragen zijn gevarieerd, zowel inhoudelijk als qua vorm. De kandidaat moet aantonen de
verschillende aspecten die samen deel uitmaken van leesvaardigheid, voldoende te beheersen.

REGELS VOOR DE CORRECTIE
Voor de individuele leerling en het onderwijs in zijn totaliteit is het van belang dat kandidaten kunnen
rekenen op een gelijkwaardige beoordeling en er geen sprake is van willekeur bij de correctie en
scoring.
De hoofdstukken Regels voor de beoordeling, Algemene regels en Vakspecifieke regels, te vinden aan
het begin van de correctievoorschriften, zijn bedoeld om hierbij ondersteuning te bieden en het
correctiewerk te vergemakkelijken.
DE BEOORDELING VAN MEERKEUZEVRAGEN
De centrale examens moderne vreemde talen vmbo bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen en
voorgestructureerde vragen. De beoordeling van meerkeuzevragen zal over het algemeen geen
problemen opleveren. Een meerkeuzevraag kan 0 of 1 scorepunt opleveren. Regel 4 van de Algemene
regels in het correctievoorschrift geeft aan hoe om te gaan met de scoring. Het is niet toegestaan om
af te wijken van het correctievoorschrift.
DE BEOORDELING VAN OPEN VRAGEN
De beoordeling van de open vragen geeft soms aanleiding tot discussie tussen correctoren. Het
correctievoorschrift kan, als het gaat om open vragen, niet altijd volledig zijn. Examenkandidaten
kunnen bij open vragen antwoorden anders formuleren dan in het correctievoorschrift is aangegeven
en die antwoorden kunnen door correctoren verschillend worden geïnterpreteerd. Of het
geformuleerde antwoord nog binnen de grenzen van het beoogde goede antwoord valt, is aan de
eerste en tweede corrector om te bepalen. Correctoren zullen vanuit hun deskundigheid zelf moeten
bepalen of een antwoord goed (genoeg) is. Bepalingen 3.2, 3.3, 3.7 en 3.8 van de Algemene Regels
geven wel richting. De mogelijkheid om aan antwoorden die niet in het correctievoorschrift staan toch
een scorepunt toe te kennen, is bedoeld voor niet gegeven antwoordalternatieven die op
vakinhoudelijke gronden wel juist zijn. Deze mogelijkheid is niet bedoeld om een gebrekkig of
onvolledig antwoord toch maar goed te rekenen.
De mededeling die boven de opgaven van de centrale examens moderne vreemde talen staat (Let op:
beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, etc.) laat weinig twijfel bestaan over de taal
waarin het antwoord op open vragen geformuleerd dient te worden. De instructie heeft tot doel te
voorkomen dat kandidaten bij open vragen (die expliciet niet als citeervraag zijn bedoeld) stukken uit
de bevraagde tekst overschrijven, zonder dat voor de corrector duidelijk is of de kandidaat ook
daadwerkelijk begrijpt wat er staat. Door kandidaten te dwingen zelf het antwoord in het Nederlands
te formuleren is het eerder duidelijk of de kandidaat de tekst heeft begrepen.
DE BEOORDELING VAN CITEERVRAGEN
In het examen zitten ook citeervragen, dat zijn vragen waarvoor de kandidaat het juiste tekstdeel
moet aanhalen.
Vaak luidt de opdracht: “Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin …”. De instructie dient om
te voorkomen dat de kandidaat lange stukken tekst moet overschrijven. Citeert de kandidaat meer
dan de eerste twee woorden van de juiste zin dan geeft hij nog steeds het correcte antwoord op de
gestelde vraag en verdient hij derhalve natuurlijk het scorepunt dat of de scorepunten die de vraag
waard is. Dit wordt vaak in het CV al aangegeven.
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Er zijn echter ook citeervragen waarbij van de kandidaat gevraagd wordt precies aan te geven waar
het antwoord begint en waar het eindigt. In het correctievoorschrift zal dan ook een duidelijk begin
en einde van het citaat te vinden zijn. Analoog aan wat hierboven staat, geldt ook hier dat het
antwoord niet fout wordt als de kandidaat opschrijft wat er tussen begin en einde staat. Terwijl de
instructie aangeeft dat slechts het eerste en laatste woord van de bedoelde passage opgeschreven
hoeft te worden, is het antwoord niet fout als ook de tussenliggende woorden zijn opgenomen en is
het respectievelijke aantal scorepunten wel degelijk verdiend. Citeert de kandidaat ook nog tekst
buiten het deel dat in het correctievoorschrift staat, dan geeft hij of zij geen correct antwoord meer
op de gestelde vraag en dient het respectievelijke aantal scorepunten niet te worden toegekend.
Daarnaast is er ook nog een derde variant aan citeervragen: een vraag waarvoor de kandidaat heel
specifiek één of een heel beperkt aantal woorden moet aanwijzen. Bij die vragen staat in het
beoordelingsmodel duidelijk vermeld dat meer of minder citeren niet is toegestaan.
EEN FOUT OF ONVOLKOMENHEID IN HET CORRECTIEVOORSCHRIFT
Mocht een corrector denken dat er een fout of onvolkomenheid in het correctievoorschrift staat, dan
kan hij dit bij het CvTE via Examenloket via het contactformulier op www.examenloket.nl melden. Als
blijkt dat de corrector gelijk heeft, dan volgt een officiële aanvulling van het CvTE op het
correctievoorschrift als de consequenties van de fout niet te verwaarlozen zijn en de correctie niet te
ver is gevorderd. Mocht er sprake zijn van een aantoonbare fout, maar de correctie is al te ver
gevorderd, dan kan CvTE besluiten de normering aan te passen. Berichten over aanvullingen op het
correctievoorschrift worden gecommuniceerd via Examenblad.nl aan de examensecretaris van de
school. Om goed op de hoogte te zijn van de informatie over de centrale examens voor uw vak kunt u
zich ook zelf via de examensecretaris op uw school aanmelden voor het mailsysteem van
Examenblad.nl, zie paragraaf 1.3 van de Septembermededeling.
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