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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

Nederlands havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen Nederlands havo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 6, moet 
 
Als we ouder zijn, zijn onze prefontale kwabben / is onze prefontale cortex (beter) 
ontwikkeld/(meer) gerijpt. 
 
vervangen worden door: 
 
Als we ouder zijn, zijn onze prefrontale kwabben / is onze prefrontale cortex (beter) 
ontwikkeld/(meer) gerijpt. 
 
en 
 
Op pagina 7, bij vraag 10, moet 
 
vier van de volgende: 
 nog nooit iemand gelukkig geworden (regels 16-17) 
 gaat eronder gebukt (regels 24-25) 
 (ernstig) last (regels 31, 54)  
 geblokkeerd (regel 65) 
 donkere schaduw (over je dagen) (regels 68-69) 
 destructieve menselijke eigenschap (regels 72-73) 
 uit de pas (regel 87) 
 
vervangen worden door: 
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vier van de volgende: 
 nog nooit iemand gelukkig geworden (regels 16-17) 
 gaat eronder gebukt (regels 24-25) 
 (ernstig) last (regels 31, 54)  
 Een kleine troost (regel 45) / Nog een troost (regel 61) 
 geblokkeerd (regel 65) 
 donkere schaduw (over je dagen) (regels 68-69) 
 destructieve menselijke eigenschap (regels 72-73) 
 uit de pas (regel 87) 
 
en 
 
Op pagina 9, bij vraag 17, moet 
 
“(genetische) geknutsel” (regel 26) 
“(dat) knippen en plakken” (regel 35) 
“(dit type) cowboys” (regels 43-44) 
 
vervangen worden door: 
 
drie van de volgende: 
 “(genetische) geknutsel” (regel 26) 
 “onverstandig” (regel 32) 
 “(dat) knippen en plakken” (regel 35) 
 “onethisch” (regel 38) 
 “zonder zich iets aan de medisch-ethische consensus gelegen te laten liggen” 

(regels 41-43) 
 “(dit type) cowboys” (regels 43-44) 
 “boezemen doorgaans weinig vertrouwen in” (regels 44-45) 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands havo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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