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Nederlands havo  
 
Centraal examen havo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen Nederlands havo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 4 moet 
 
(mentale) proeftuin (regel 63) 
 
vervangen worden door: 
 
(mentale) proeftuin (regel 63) 
 
of 
 
(een) parallelle wereld waarin je alternatieven kunt bedenken die fijner of effectiever zijn 
(regels 68-70) 
 
Opmerking: 
Niet goed: parallelle wereld 
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Op pagina 12, bij vraag 34 moet 
 
indien zes antwoorden juist 3 
indien vijf of vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
worden vervangen door: 
 
indien zes informatie-elementen op de juiste plek 3 
indien vijf of vier informatie-elementen op de juiste plek 2 
indien drie of twee informatie-elementen op de juiste plek  
OF indien vier informatie-elementen op de verkeerde plek, maar in de juiste 
aaneengesloten reeks 1 
indien minder dan twee informatie-elementen op de juiste plek 0 
 
 
Op pagina 13, bij vraag 37 moet 
 
De kern van een goed antwoord is: 
• We hebben economisch belang bij het spreken van Frans en Duits /  

We kunnen geld verdienen door Frans en Duits te spreken 1 
• Het is in de humaniora van belang dat je teksten in de originele taal  

kunt lezen 1 
 
vervangen worden door: 
 
De kern van een goed antwoord is: 
twee van onderstaande: 
− Frans en Duits zijn onze buurtalen. 
− We hebben economisch belang bij het spreken van Frans en Duits. /  

We kunnen geld verdienen door Frans en Duits te spreken. 
− Het is in de humaniora van belang dat je teksten in de originele taal  

kunt lezen. 
 
per juist element  1 
 
 
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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