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aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo zijn vier aanvullingen op het 
correctievoorschrift. 
 
1) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 1 moet naast het antwoord  
 alinea 2 ook alinea 3 goed gerekend worden. 
 
2) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 4 ook antwoorden goed 
 rekenen waarin de kandidaat de paradox uitlegt. 
 
3) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 10 dient de tekst te  
 worden vervangen door: 
 

maximumscore 3 
De juiste volgorde is 6, 4, 3, 1, 2, 5      3 

 
Indien de volgorde niet juist is maar door wegstrepen van één getal  
een verder foutloze reeks ontstaat [voorbeeld 6, 1, 4, 3, 2, 5]   2 

 
Als niet op grond van het voorgaande drie of twee punten kunnen worden  
toegekend maar door het wegstrepen van twee getallen een foutloze  
reeks ontstaat [voorbeeld 6, 1, 4, 3, 5, 2]      1 

 
 
4) Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 14 moeten  
 de antwoorden “regime” en “eisen” ook goed gerekend worden. 
 
Toelichting: 
Woordgroepen  kunnen ook uit één woord bestaan. 
 
Algemene toelichting: 
Deze aanvulling is noodzakelijk vanwege enkele onvolkomenheden in het CV. Zo leidde 
de instructie bij de volgordevraag ertoe dat een verkeerd geplaatste 1. een ander effect 
had dan een verkeerd geplaatste 5. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om op 
andere onderdelen waarop door docenten vragen werden gesteld, een nadere 
toelichting te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opmerking bij vraag 14. 
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Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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