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aanvulling op het correctievoorschrift 2016-2 

geschiedenis vmbo-GL en TL 

Centraal examen vmbo-GL en TL 

Tijdvak 2 

Correctievoorschrift 

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL 

Bij het centraal examen geschiedenis vmbo-GL en TL: 

Op pagina 9, bij vraag 41 moet het antwoord 

 41 maximumscore 2 
Bij deelkaart 1 hoort b (= 1920). 
Bij deelkaart 2 hoort d (= 1990). 
Bij deelkaart 3 hoort a (= 1914). 
Bij deelkaart 4 hoort c (= 1950). 

indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 

vervangen worden door: 

 41 maximumscore 2 
Bij deelkaart 1 hoort b (= 1920). 
Bij deelkaart 2 hoort d (= 1990). 
Bij deelkaart 3 hoort a (= 1914). 
Bij deelkaart 4 hoort c (= 1950). 

indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

Toelichting: 
Drie antwoorden goed is mogelijk, bijvoorbeeld als een kandidaat één letter twee keer 
heeft ingevuld.  
Twee letters verwisseld, levert ook 1 scorepunt op. 
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Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de 
door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren geschiedenis GL en TL. 

Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  

drs. P.J.J. Hendrikse 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.




