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Nederlands 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 Nederlands vmbo-GL/TL: 
 
Aanvulling 1: 
 
Op pagina 8 en 9, bij vraag 12.a, moet de “Regeling met betrekking tot de 
woordgrensoverschrijding” aangepast worden. De nieuwe regeling wordt: 
 
Regeling met betrekking tot de woordgrensoverschrijding 
Het woordenaantal wordt bepaald op basis van de volledige uitwerking van de kandidaat 
zonder de titel. Voor de eerste overschrijding met 50 woorden dienen geen scorepunten 
te worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10 woorden steeds 
een scorepunt te worden afgetrokken tot een maximum van 10 scorepunten. De 
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een score lager dan 0 bij 
deze opgave. 
 
Schematisch: 
201-250: 0 scorepunt aftrek; 
251-260: 1 scorepunt aftrek; 
261-270: 2 scorepunten aftrek; 
271-280: 3 scorepunten aftrek; 
281-290: 4 scorepunten aftrek; 
291-300: 5 scorepunten aftrek; 
301-310: 6 scorepunten aftrek; 
311-320: 7 scorepunten aftrek; 
321-330: 8 scorepunten aftrek; 
331-340: 9 scorepunten aftrek; 
meer dan 340: 10 scorepunten aftrek. 
 
Toelichting: 
De ruimere marge in de regeling met betrekking tot de woordgrensoverschrijding wordt 
gehanteerd vanwege het feit dat in de samenvattingsopdracht abusievelijk het woord 
“maximaal” is weggevallen.  
 
Zie ommezijde voor een tweede aanvulling. 
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Aanvulling 2: 
 
Op pagina 11 bij de schrijfopdracht 27.1 “Aftrek inhoud” moet 
 
de eerste bullet 
 
 de aanleiding om het artikel te schrijven: discussie over (gebruik van) mobiele 

telefoon in de les 
 
vervangen worden door: 
 
 de aanleiding om het artikel te schrijven: discussie over (gebruik van) mobiele 

telefoon in de les / over nut instellen (algemene) schoolregel voor gebruik van 
mobiele telefoon 

 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vmbo-GL en TL. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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