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aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

biologie vmbo-GL en TL  

 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen biologie vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 25 moet 
 
Uit de uitleg moet blijken dat gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat 
waterpokken veroorzaakt. 
 
vervangen worden door: 
 
Uit het antwoord moet blijken dat gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat 
waterpokken veroorzaakt / dat de ouderen na de vaccinatie zijn beschermd tegen 
gordelroos doordat ze antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt.  
 
Toelichting: 
Uit reacties van docenten blijkt dat veel kandidaten antwoorden geven die ingaan op 
wat er in het lichaam van de ouderen gebeurt. Een dergelijk antwoord is uiteraard ook 
goed en met deze aanvulling willen we onnodige discussie tussen correctoren 
voorkomen. 
 
en 
 
Op pagina 9, bij vraag 35 moet altijd 1 scorepunt worden toegekend, ongeacht of er wel 
of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
Toelichting: 
Het antwoord in het beoordelingsmodel is geen argument dat de conclusie van Lisa 
ondersteunt, maar een herhaling van de tekst waarin staat op basis waarvan Lisa haar 
conclusie heeft getrokken. 
 
en 
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Op pagina 10, bij vraag 45 vervalt de Opmerking. 
 
Toelichting: 
Het antwoord dat Q een stempel heeft, is juist. Op grond van de opmerking zou een 
leerling ten onrechte geen scorepunt krijgen voor dit antwoord. Daarom vervalt de 
opmerking. 
 
 
NB  
a. 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.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Voor de aanvulling bij vraag 35 geldt bovendien: 
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om 
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de 
schooladministratie voorkomen. 
 
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 de kandidaten.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren biologie vmbo-GL en TL. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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