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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL
Bij het centraal examen Nederlands vmbo-GL en TL:
Op pagina 3 van het opgavenboekje, bij vraag 6 is geconstateerd dat deze vraag niet of
nauwelijks te beantwoorden is voor kandidaten met een visuele beperking.
Op grond daarvan geldt een aanvulling op het correctievoorschrift uitsluitend voor
kandidaten die op grond van hun visuele beperking recht hebben op 50% tijdverlenging
of meer.
Indien u een of meer kandidaten hebt voor wie dit geldt, handelt u als volgt:
Als de kandidaat voor vraag 6 geen scorepunt heeft op grond van het
correctievoorschrift, vervalt deze vraag. Als de kandidaat voor vraag 6 wel het
scorepunt heeft gehaald, bleek voor hem de vraag wel te beantwoorden en is de
aanvulling niet relevant.
Dit betekent voor kandidaten met een visuele beperking en 0 punten voor vraag 6 het
volgende:
De facto is de lengte van de scoreschaal voor deze kandidaat 52 (in plaats van 53).
Het binnen deze scoreschaal vastgestelde puntentotaal na eerste en tweede correctie
vermenigvuldigt u met 53/52, en u rondt vervolgens het dan ontstane getal volgens
rekenkundige afronding af op een geheel getal. Met dat gehele getal wordt ten slotte
volgens de gangbare methode het cijfer vastgesteld.
De omrekening voorkomt dat voor individuele kandidaten een afwijkende scoreschaal
geldt en dat een afwijkende omzettingstabel zou moeten worden gepubliceerd.
Een rekenvoorbeeld:
Een kandidaat die aan de voorwaarden voldoet, heeft voor het examen (zonder vraag 6)
23 punten behaald. Dat zijn dus 23 van de 52 punten.
De omrekening naar 53 is 23 maal 53 gedeeld door 52 = 23,44 en wordt dus 23.
Een andere kandidaat heeft 26 punten behaald. 26 maal 53 gedeeld door 52 = 26,5 en
wordt 27.
Als het examenwerk al bij de tweede corrector is, kan de tweede corrector het werk
volgens het correctievoorschrift corrigeren en kunnen eerste corrector en
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examensecretaris na overeenstemming over de scores van de kandidaat deze
berekening toepassen.
Vragen over deze aanvulling kunt u richten aan beperking@hetcvte.nl. U kunt ook een
mail sturen als u meent een kandidaat te hebben die inhoudelijk aan de voorwaarden
voor deze aanvulling voldoet maar die niet voldoet aan de in de aanvulling gestelde
eisen.
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector alleen
de correctie volgens het standaard correctievoorschrift toe. De tweede corrector kan
immers niet nagaan of de kandidaat aan de voorwaarden in deze specifieke aanvulling
voldoet.
In overleg met de examensecretaris past dan de eerste corrector bovenvermelde
aanpassing toe op de in overeenstemming vastgestelde score (als geen punt is
toegekend voor vraag 6). De eerste corrector meldt de hierdoor ontstane wijziging in de
totaalscore aan de tweede corrector, vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg
is van de aanvulling door het CvTE.
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede
beoordeling van deze kandidaten.
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vmbo- GL en TL,
als u een of meer kandidaten hebt op wie vanwege het bovenstaande de aanvulling van
toepassing kan zijn.
Het College voor Toetsen en Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse
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