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aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

natuur- en scheikunde 2 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 natuur- en scheikunde 2 vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 9, moet 
 
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 75,0 (g L–1). 
 
vervangen worden door: 
 
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 75 (g L–1). 
 
Opmerking 
De significantie bij deze berekening niet beoordelen. 
 
Toelichting: 
Het antwoord was in drie significante cijfers gegeven. Het juiste antwoord moet in twee 
significante cijfers worden gegeven. 
 
en 
 
Op pagina 7, bij vraag 14, moet bij het eerste deelscorebolletje 
 
• berekening van het aantal gram werkzame stof dat heeft gereageerd: 

15,4 (mL) vermenigvuldigen met 0,135 (g per 100 mL)  1 
 
vervangen worden door: 
 
• berekening van het aantal gram werkzame stof dat heeft gereageerd: 

15,4 (mL) vermenigvuldigen met 0,135 (g per 1,00 mL)  1 
 
Toelichting: 
De eenheid tussen haakjes was onjuist. 
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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.  
 
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 natuur- en scheikunde 2 
vmbo-GL en TL. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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