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Gebruikte termen en afkortingen
atheneum
C en M
CE
Cito
CV
CvE
DUO
E en M
eindterm

ERK
gymnasium
havo
heritage-leerlingen

Levende Talen
mvt
N en G
N en T
OCW
profiel
SE
vmbo
VO
VSO
vwo

vorm van vwo zonder de klassieke talen Latijn en Grieks
Cultuur en Maatschappij (profiel)
centraal examen
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
correctievoorschrift
College voor Examens
Dienst Uitvoering Onderwijs
Economie en Maatschappij (profiel)
beknopte beschrijving van kennis, inzichten en vaardigheden
waarover een leerling aan het eind van de opleiding minimaal moet
beschikken
Europees Referentiekader
vorm van vwo met de klassieke talen Latijn en Grieks
hoger algemeen vormend onderwijs
leerlingen met eigen voorkennis van (in dit geval) het Russisch,
bijvoorbeeld omdat ze geboren zijn in een Russisch sprekende
omgeving
Vereniging van Leraren in Levende Talen
moderne vreemde taal/talen
Natuur en Gezondheid (profiel)
Natuur en Techniek (profiel)
(Minister(ie) van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
combinatie van een aantal min of meer bij elkaar horende vakken in
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs
schoolexamen
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum + gymnasium)
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Voorwoord
Deze publicatie bundelt alle informatie over één onderdeel van het examen Russisch, nl. het
centraal examen (CE). Hij is bestemd voor docenten, leerlingen en ouders.
De centrale examens Russisch havo en vwo toetsen de leesvaardigheid van
examenkandidaten.
Veel in deze publicatie is ontleend aan bestaande officiële documenten. Daarnaast geeft hij
een beeld van de geschreven én ongeschreven regels rond het centraal examen, veelal in de
vorm van praktische tips en voorbeelden.
De genoemde regels, richtlijnen en geldende praktijken zijn voortdurend aan verandering
onderhevig. De auteurs bevelen de lezer uitdrukkelijk aan om zich altijd op de hoogte te
stellen van de laatste stand van zaken op de officiële website voor de centrale examens in
het voortgezet onderwijs, www.examenblad.nl.
De auteurs zijn de leden van de commissie, die namens het College voor Examens (CvE)1 de
opgaven van het centraal examen Russisch vaststelt.
Het CvE, ingesteld door de minister van OCW, benoemt voor elk examenvak een aparte
vaststellingscommissie die de kwaliteit van de examens in dat vak waarborgt.
Het CvE geeft opdracht aan het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) om de
examens te construeren. Het CvE stelt de examenopgaven, de correctievoorschriften en de
normering vast. Het CvE draagt dus de eindverantwoordelijkheid.

De vaststellingscommissie Russisch
College voor Examens
juni 2013

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij:
College voor Examens
Vaststellingscommissie Russisch
Postbus 315
3500 AH Utrecht
Telefoon
Fax

030 28 40 700
030 28 40 709

Contactformulier: http://www.cve.nl/stel_uw_vraag
1

Op 1 oktober 2009 is de staatsexamencommissie vwo, havo, vmbo samengevoegd met de CEVO (Centrale
Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo) onder de nieuwe naam: College voor Examens.
Het College voor Examens is sindsdien onder meer verantwoordelijk voor de staatsexamens en de centrale
examens in het voortgezet onderwijs.
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Inleiding
Twee routes
In het Nederlandse voortgezet onderwijs is het vak Russisch uitsluitend bij de schooltypen
havo en vwo examenvak. Dit geldt zowel voor het dagonderwijs als voor het
volwassenenonderwijs.
Er bestaan twee verschillende wegen om havo- of vwo-examen Russisch te doen: via een
school of via een staatsexamen.
Het examen op scholen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Ze worden
beide door de school afgenomen. Bij het schoolexamen stelt de school zelf opgaven en
normering vast. Bij het centraal examen worden opgaven en normering landelijk vastgesteld
en door de school toegepast.
Het staatsexamen bestaat uit een centraal examen en een college-examen. Het centraal
examen is identiek aan het centraal examen van de scholen en wordt op hetzelfde moment
afgenomen als op de scholen. Voor het college-examen stellen examinatoren van de
staatsexamencommissie de opgaven en normering vast.
De staatsexamens worden afgelegd door diegenen, die buiten het reguliere onderwijs om
een diploma (of certificaat) willen halen. De ervaring leert dat veel heritage-leerlingen de
weg van het staatsexamen kiezen.
Een diploma behaald door middel van staatsexamens heeft dezelfde waarde als een
schooldiploma van hetzelfde niveau.
Examenprogramma
Het examenprogramma voor Russisch bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Leesvaardigheid
B. Kijk-en luistervaardigheid
C. Gespreksvaardigheid
D. Schrijfvaardigheid
E. Literatuur
F. Oriëntatie op studie en beroep.
Het centraal examen (CE) toetst uitsluitend leesvaardigheid. De andere taalvaardigheden
(kijk- en luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid) worden getoetst in
het schoolexamen resp. het college-examen. Dit geldt ook voor de onderdelen Literatuur en
Oriëntatie op studie en beroep.
Het cijfer voor het CE en het cijfer voor het schoolexamen/college-examen bepalen elk voor
50% het eindcijfer.
Het bovenstaande geldt ook voor de andere moderne vreemde talen.
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Hoofdstuk I
RUSSISCH ALS EXAMENVAK OP SCHOOL
Algemeen
In klas 3 van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel dat hun leerweg bepaalt in de
bovenbouw (klas 4 en 5 havo, klas 4, 5 en 6 vwo). In alle profielen is één moderne vreemde
taal (mvt) verplicht, nl. Engels. Russisch kan als tweede, derde of vierde moderne vreemde
taal worden geleerd. (Tot 1 januari 2008 kon alleen Duits of Frans tweede moderne vreemde
taal zijn.)
Het vak Russisch wordt weliswaar niet op alle scholen aangeboden, maar een school kan
altijd een regeling treffen met een andere school die het wél aanbiedt.
In onderstaande tabellen kan "Russisch" gelezen worden voor "2e mvt", "3e mvt" of "4e mvt".
Havo

C en M

Gemeenschappelijk deel

Engels

Verplicht profielvak

2 mvt

Profiel-keuzevak

3 mvt

Vrije-keuzevak

3 of 4 mvt

E en M
360

Engels

360

e

400

e

400

2 mvt

400

3 of 4 mvt

e

e

e

e

N en G

e

Engels

N en T
360

Engels

400

3 mvt

360

400
400

e

3 mvt

e

400

Tabel 1: de moderne vreemde talen in de havo-profielen met bijbehorende studielasturen
Bron: Syllabus centraal examen 2014 Moderne vreemde talen havo (College voor Examens)

Vwo

C en M
Engels

Gemeenschappelijk deel

E en M
400

Engels

e

480

2 mvt*

e

480

3 mvt**

480

3 of 4 mvt

2 mvt*
Profiel-keuzevak

3 mvt**

Vrije-keuzevak

3 of 4 mvt

e

e

N en G
400

Engels

e

480

2 mvt*

e

480

e

e

480

N en T
400

Engels

e

480

2 mvt*

e

480

3 mvt

3 mvt

400

e

480

e

480

Tabel 2: de moderne vreemde talen in de vwo-profielen met bijbehorende studielasturen
Bron: Syllabus centraal examen 2014 Moderne vreemde talen vwo (College voor Examens)
* wordt op het gymnasium vervangen door een klassieke taal (Latijn of Grieks)
** op het gymnasium kan ook een tweede klassieke taal gekozen worden

Zie voor een toelichting Bijlage 1: De moderne vreemde talen in de profielen.
Bijzondere mogelijkheden
Extra examenvak
De examens havo en vwo kunnen ook afgelegd worden met Russisch als extra vak. Extra
vakken hoeven niet mee te tellen om vast te stellen of een leerling wel of niet geslaagd is
voor het examen, maar het mag wel. Leerlingen kunnen verzoeken om extra vakken mee te
laten tellen. Zo kunnen ze compensatiepunten verwerven.
Een extra vak kan in het vrije deel op de cijferlijst vermeld worden.
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Vervroegd examen afleggen
Het is mogelijk om het examen in één of meer vakken af te leggen in het voorlaatste leerjaar.
Hiervan kunnen leerlingen met speciale aanleg of voorkennis profiteren. Zo kunnen ze in het
laatste schooljaar meer aandacht besteden aan andere vakken.
Examen afleggen op een hoger niveau
Het is mogelijk om het examen in één of meer vakken af te leggen op een hoger niveau. Zo
kan op het havo het vak Russisch worden vervangen door het vak Russisch op vwo-niveau.
Op de cijferlijst wordt achter het vak tussen haakjes de aanduiding van het niveau
opgenomen.
Let wel: een eventuele herkansing vindt altijd plaats op hetzelfde niveau.
Heritage-leerlingen
Met name heritage-leerlingen kunnen vanwege hun voorkennis profiteren van
bovengenoemde mogelijkheden om Russisch als extra vak te kiezen en/of het vervroegd
en/of op een hoger niveau af te ronden.
Keuze van Russisch zal voor hen bovendien interessant zijn om hun gemiddelde eindcijfer te
verhogen.
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Hoofdstuk II
HET CENTRAAL EXAMEN: VORM EN INHOUD
1. De afnamecondities
Tijdsduur
Voor het maken van het centraal examen van elke moderne vreemde taal heeft de
kandidaat 150 minuten ter beschikking.
Toegestane hulpmiddelen
Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek in één of twee banden toegestaan.
Nederlands-Russisch en Russisch-Nederlands mogen twee afzonderlijke banden zijn.
2. Tijdvakken en herkansingsmomenten
Het centraal examen kent drie tijdvakken.
De centrale examens van het eerste tijdvak worden afgenomen in de tweede helft van mei.
In de tweede helft van juni vindt het tweede tijdvak plaats. Het tweede tijdvak is bedoeld
voor kandidaten die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren, en voor
herkansing van het eerste tijdvak.
In augustus worden de centrale examens van het derde tijdvak afgenomen. Het derde
tijdvak is bedoeld voor kandidaten die eerder verhinderd waren en voor kandidaten die nog
recht hebben op een herkansing.
In het tweede en het derde tijdvak worden nieuwe examenopgaven gebruikt. Alle tijdvakken
zijn van gelijkwaardig niveau.
Na afname van de centrale examens worden de opgaven van het eerste tijdvak gepubliceerd
op www.examenblad.nl. De opgaven voor Russisch (en voor enkele andere schoolvakken
met weinig leerlingen) van het tweede en derde tijdvak worden niet gepubliceerd.
3. De examendocumenten
Voor de kandidaten omvat het centraal examen Russisch:
 de examenopgaven (vragenboekje);
 de bijlage (tekstboekje).
Elk jaar publiceert het Cito voor de centrale examens moderne vreemde talen havo/vwo
model-antwoordbladen waarop de kandidaten hun antwoorden kunnen noteren. Het
gebruik ervan biedt voordelen aan zowel kandidaten als correctoren. Het aantal
documenten op de examentafel wordt zo klein mogelijk gehouden.
De afgelopen decennia is om uiteenlopende redenen geprobeerd om opgaven en teksten
samen in één boekje op te nemen. Dat was kostenbesparend (minder papier en drukkosten)
of het leek ergonomisch gezien handiger (links de tekst en rechts de bijbehorende vragen),
maar om weer andere redenen (o.a. vakinhoudelijke eisen, de lengte van de teksten) koos
men bij havo en vwo uiteindelijk voor splitsing in twee boekjes.
Voor de docenten omvat ieder centraal examen daarnaast een correctievoorschrift. Zie
Hoofdstuk III.
Voor uitgebreide informatie over de totstandkoming van examens zie Bijlage 2: Hoe komt
een examen tot stand?
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3a. De examenopgaven (vragenboekje)
Aantallen opgaven en scorepunten
Het centraal examen Russisch bestaat doorgaans uit 40 tot 45 vragen van 1 tot 3
scorepunten. Het totale aantal scorepunten is dus hoger dan het aantal vragen. Beide
aantallen staan altijd op het voorblad van het vragenboekje vermeld. Vóór elk vraagnummer
staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. In principe wordt
voor iedere opgave 1 punt gegeven. Wanneer in één opgave naar meer elementen wordt
gevraagd, kunnen gewoonlijk ook meer punten gehaald worden.
Vraagvormen
De centrale examens moderne vreemde talen voor havo en vwo bestaan uit vragen en
opdrachten van de vorm: meerkeuzevragen, voorgestructureerde vragen en open vragen.
De meerkeuzevragen die in de examens voorkomen, maken samen ongeveer 60 procent van
de scorepunten uit. Voorgestructureerde vragen en open vragen maken samen ongeveer 40
procent van de scorepunten uit. De verhouding voorgestructureerde vragen en open vragen
kan per examen variëren.
De meerkeuzevragen die in de examens voorkomen zijn de traditionele meerkeuzevragen,
waarbij de kandidaat het goede antwoord moet kiezen en meerkeuze-invulvragen, waarbij
een woord of een paar woorden uit de tekst wordt weggelaten en de kandidaat het woord /
paar woorden moet kiezen dat past in de tekst.
Typen van voorgestructureerde vragen zijn in- of aanvulvraag, combinatie- of
matchingsvraag, beweringenvraag en ordeningsvraag. Bij de in- en aanvulvraag wordt de
kandidaat gevraagd zelf een aanvulling te geven op de tekst. Een combinatie- of
matchingvraag is een vraag waarbij de kandidaat de juiste combinatie(s) moet maken uit
twee gegeven groepen elementen. Een beweringenvraag is in de examens een vraagvorm
waarbij de kandidaat van een aantal uitspraken, beweringen of stellingen uit twee
mogelijkheden de juiste moet kiezen (voor/tegen, juist/onjuist, ja/nee, wel/niet). Bij een
ordeningsvraag dient de kandidaat een aantal handelingen, uitspraken of verschijnselen in
de chronologisch juiste of in logische volgorde te zetten.
Open vragen zijn vragen in de examens, waarbij de kandidaat het antwoord zelf moet
opschrijven. Hierbij worden kort-antwoordvragen, lang-antwoordvragen en
citeeropdrachten onderscheiden.
Voor voorbeelden van alle vraagvormen zie Bijlage 3: Voorbeelden van veel voorkomende
vraagformuleringen.
Meerkeuzevragen worden in het Russisch gesteld.
In uitzonderlijke gevallen kunnen meerkeuzevragen in het Nederlands gesteld worden; dit
betreft opgaven waarbij gevraagd wordt de functie van een tekst of een tekstdeel formeel te
benoemen, of vragen waarbij de Russische terminologie niet bekend verondersteld kan
worden (zie Bijlage 3, voorbeelden 15 t/m 24).
De antwoordalternatieven bij meerkeuzevragen staan in alfabetische volgorde (behoudens
enkele vaste uitzonderingen; zie Bijlage 3, voorbeeld 10).

11

Voorbeeld 1: Meerkeuzevraag (in het Nederlands), de antwoordalternatieven staan in alfabetische volgorde
Bron: Examen havo 2010

Volgens de instructie in het vragenboekje moeten voorgestructureerde en open vragen,
tenzij anders vermeld, beantwoord worden in het Nederlands. Een antwoord in het Russisch
levert dan 0 punten op. In de praktijk wordt in de examens Russisch bij open vragen zo veel
mogelijk aangegeven in welke taal geantwoord moet worden. Dit vooral om te voorkomen
dat kandidaten per ongeluk toch Russisch gebruiken waar dat niet moet.

Voorbeeld 2: Open vraag, waarbij de te gebruiken taal is aangegeven
Bron: Examen vwo 2010

Een andere belangrijke instructie luidt: "Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je
antwoordt met meer dan één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld."
Het verdient aanbeveling de kandidaten tijdens de examenvoorbereiding hiervan te
doordringen.
De opbouw van het examen
Het examen wordt in een zodanige vorm aangeboden, dat de kandidaten op hun gemak
worden gesteld. Zo staan, om het zelfvertrouwen van de kandidaten te bevorderen, aan het
begin van een centraal examen enkele relatief gemakkelijke opgaven. De opgaven bij teksten
die slechts scannend gelezen moeten worden, staan aan het eind van een examen, om te
voorkomen dat een kandidaat hieraan te veel tijd besteedt. Dit betreft vrijwel altijd teksten
waarover per tekst 1 vraag (zelden 2) wordt gesteld. Zij worden ingeleid door de
aankondiging "Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt." Boven de bijbehorende teksten staat een vergelijkbare zin.
Zie Voorbeeld 3 hieronder.

12

Voorbeeld 3: Opgave en tekstfragment
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Bron: Examen vwo 2008

Moeilijkheidsgraad
Voor de examens moderne vreemde talen is de beoogde moeilijkheidsgraad vastgesteld aan
de hand van het Europees Referentiekader (ERK, zie voor voorbeelden Hoofdstuk II.4 op
pagina 16-17).
Het ERK onderscheidt zes opklimmende niveaus (A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2). Elk examen
bevat een voorgeschreven mix van opgaven. Meer hierover in Bijlage 4: Mix van opgaven.
Russisch

Havo
Overwegend B1-opgaven, aangevuld met A2opgaven

Vwo
Overwegend B1-opgaven, aangevuld met A2- en
B2-opgaven

Tabel 4: Mix van opgaven naar ERK-niveau
Bron: Syllabus centraal examen 2014 Moderne vreemde talen (College voor Examens)

Op havo en vwo zijn de tekstbronnen, de grammatica, het lexicon en de opgaven uiteraard
verschillend van niveau. Over het algemeen worden van vwo-kandidaten complexere
mentale operaties verwacht dan van havo-kandidaten.
De moeilijkheidsgraad van de examens blijft over een reeks van jaren constant.
Overlap
Bij sommige vakken bevatten het havo- en het vwo-examen een aantal identieke opgaven.
Bij Russisch vertonen de examens een overlap van ca. 50%.
3b. De bijlage (tekstboekje)
Teksten
Het aantal teksten in een centraal examen kan variëren van 10 tot 16 teksten.
In elk centraal examen wordt gestreefd naar de opname van verschillende tekstsoorten en
thema’s.
Tekstsoorten die in aanmerking komen zijn o.a.: advertentie, krantenartikel, brief, enquête,
folder, informatiebulletin, ingezonden stuk, recensie, interview.
De functie van de teksten kan informatief, persuasief, expressief of diverterend zijn.
Thema’s en onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.: mensen en menselijke
betrekkingen, dieren, dagelijks leven (wonen, winkels, artikelen, voedsel), communicatie en
distributie (vervoer, verkeer), gezondheid, lichaamsverzorging, studie, beroep, rampen,
ongelukken, misdaad, hobby’s, sport, interesses, uitgaan, media, vakantie en toerisme,
landen, steden, volken, streken, natuur, milieu, politiek, economie, kunst, historie, (actuele)
maatschappelijke verschijnselen.
Bronnen en taalgebruik
In de examens wordt altijd gebruik gemaakt van authentieke teksten, die zo weinig mogelijk
geadapteerd zijn.
Illustraties
Eventuele tekst op en bij afbeeldingen kan bevraagd worden. Zie Voorbeeld 4 hiernaast.
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Voorbeeld 4: Tekstfragment en opgave
Bron: Examen havo 2010
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4. Inhoud en niveau
Het centraal examen Russisch is onderworpen aan de algemene regels voor de centrale
examens moderne vreemde talen. Daarnaast zijn er voor elke moderne vreemde taal
vakspecifieke eisen.
4a. Eisen aan kennis, inzichten en vaardigheden bij de moderne vreemde talen
In de inleiding hebben we gezien dat het complete examenprogramma2 bestaat uit de
onderdelen: leesvaardigheid; kijk-en luistervaardigheid; gespreksvaardigheid;
schrijfvaardigheid; literatuur; oriëntatie op studie en beroep.
Het CE toetst alléén leesvaardigheid, en die is weer onderverdeeld in de volgende 5
deelvaardigheden:
1- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
2- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
3- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
4- relaties tussen delen van een tekst aangeven;
5- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur.
Deze vijf deelvaardigheden worden in examendocumenten de eindterm3 genoemd.
Het CvE maakt ieder jaar een specificatie bekend van de examenstof van het CE in een
zogeheten syllabus. Daarin wordt het niveau vastgesteld van hetgeen kandidaten moeten
kunnen en kennen in termen van het Europees Referentiekader (ERK).
Het ERK-niveau
De syllabus geeft een beschrijving van het beheersingsniveau dat moet worden getoond bij
havo en vwo. De schaal van ERK-niveaus loopt van A1 (beginner) tot C2 (native). Beide
uiterste niveaus, A1 en C2, worden in de examens havo en vwo niet getoetst. Voor de
tussenliggende niveaus A2 tot en met C1 volgen hier de beschrijvingen voor leesvaardigheid.

A2

B1

B2

C1

Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte,
eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.
Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het werk
gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in
persoonlijke brieven begrijpen.
Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de
schrijvers een bijzondere attitude of standpunt innemen. Kan eigentijds literair proza
begrijpen.
Kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen en het gebruik van verschillende
stijlen onderkennen. Kan specialistische artikelen en lange technische instructies begrijpen,
zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op het eigen terrein.

Tabel 5: Beheersingsniveaus leesvaardigheid
Bron: Syllabus centraal examen 2014 Moderne vreemde talen (College voor Examens)

2

examenprogramma: zie www.examenblad.nl
eindterm: beknopte omschrijving van kennis, inzichten en vaardigheden waarover een leerling aan het eind van een
opleiding minimaal moet beschikken
3
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Uit de algemene beheersingsniveaus zijn beschrijvingen afgeleid van leesgedrag in bepaalde
taalgebruikssituaties: globale descriptoren. Het ERK onderscheidt de volgende vijf:






Algemene leesvaardigheid (beheersingsniveau)
Correspondentie lezen
Oriënterend lezen
Lezen om informatie op te doen
Instructies lezen

De globale descriptoren bestaan uit gedetailleerde descriptoren, de zog. can-do statements,
die precies beschrijven wat een leerling op een bepaald ERK-niveau moet kunnen (laten
zien). Voorbeelden van can-do statements zijn:
A2
Kan in een toeristische folder een
activiteit of bezienswaardigheid
uitzoeken voor een dagje uit.

B1

B2

Kan relevante informatie vinden en
begrijpen in brochures en korte
officiële documenten.

Kan bij artikelen over onderwerpen
van algemeen belang in een
landelijke kwaliteitskrant of
opinieblad snel bepalen of het de
moeite waard is dit nader te
bestuderen.

Tabel 6: Voorbeelden van can-do-statements bij Oriënterend lezen
Bron: Taalprofielen

Nu volgen drie voorbeelden van opgaven op de niveaus A2, B1 en B2. Russisch heeft geen
opgaven op C1-niveau.
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Voorbeeld van een opgave op niveau A2:

Voorbeeld 5: Tekstfragment en opgave
Bron: Examen havo 2010 en vwo 2010 (overlap)
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Voorbeeld van een opgave op niveau B1:

Voorbeeld 6: Opgave en tekst
Bron: Examen vwo 2010
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Voorbeeld van een opgave op niveau B2:

Voorbeeld 7: Tekstfragment en opgave
Bron: Examen vwo 2010

4b. Specifieke examenstof Russisch
De syllabus moderne vreemde talen van het CvE bevat geen nadere specificaties van de
examenstof. Bij de beoordeling van de door het Cito geproduceerde examenopgaven
hanteert de vaststellingscommissie Russisch van het CvE wel een aantal impliciete criteria
ten aanzien van de bij de examenkandidaten veronderstelde kennis.
Minimumlijsten
Op www.levendetalen.nl/russisch zijn minimumlijsten te vinden voor de gebieden
vocabulaire, grammatica en syntaxis, spelling, cultuur en kennis van land en volk.
Die lijsten zijn in de eerste plaats bedoeld voor docenten. Ze zijn niet uitputtend: uit het
ontbreken van woorden, vormen of begrippen mag niet de conclusie getrokken worden dat
ze niet tot de examenstof zouden behoren. Deze lijsten geven slechts een globale indruk van
de bekend veronderstelde kennis op al deze gebieden.
4c. Bijzonderheden
In het verleden werd in Rusland de ё in gedrukte teksten altijd gespeld als е, tenzij er
misverstand zou kunnen ontstaan (bijvoorbeeld tussen всё en все). De laatste jaren wordt in
Russische gedrukte teksten steeds vaker de ё gespeld, en lang niet altijd consequent.
Kandidaten moeten het naast elkaar voorkomen van ё en е kunnen hanteren. In
examenopgaven (vragenboekje) wordt de ё consequent wél gespeld, volgens geaccepteerd
gebruik in het (Nederlandse) onderwijs.
De kandidaten moeten kunnen omgaan met het in de Nederlandse onderwijspraktijk weinig
gebruikte cursieve drukschrift, met schrijfwijzen als д (voor д) en т (voor т).
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Hoofdstuk III
DE CORRECTIE VAN DE EXAMENS
1. De correctoren
Het werk van de kandidaten wordt door twee correctoren beoordeeld aan de hand van het
correctievoorschrift. De eerste corrector is de eigen docent-examinator. De tweede, de
gecommitteerde, is een vakgenoot van een andere school.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg per leerling het aantal
behaalde scorepunten vast.
2. Het correctievoorschrift
De correctoren beschikken over een correctievoorschrift (CV), dat uit vier delen bestaat:
1. Regels voor de beoordeling
2. Algemene regels
3. Vakspecifieke regels
4. Beoordelingsmodel: per vraag de correcte antwoorden, aangevuld met eventuele verdere
instructie of toelichting. Bij elke vraag wordt zo duidelijk mogelijk aangegeven hoeveel
scorepunten toegekend dienen te worden voor welke antwoorden of delen daarvan. Er
worden uitsluitend hele punten toegekend.
Hieronder worden eerst de belangrijkste regels besproken uit de delen 1 en 2 van het CV, die
voor alle vakken gelden. (De complete tekst is opgenomen als Bijlage 5.)
Daarna volgt een toelichting bij de delen 3 en 4.
Toelichting bij (1) Regels voor de beoordeling en (2) Algemene regels
Zoals het woord al zegt, gaat het om een voorschrift. Afwijken ervan is dus niet toegestaan.
Bepaling uit de Algemene regels
2
Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de
getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is.
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.

Het komt voor dat de correctoren besluiten af te wijken van de tekst van het CV. Daarmee is
nog niet gezegd dat het CV niet wordt nageleefd. Het beoordelingsmodel kan bij open
vragen niet altijd alle goede antwoorden dekken en in onderling overleg wordt dan
afgesproken welke andere antwoorden ook goed of gedeeltelijk goed gerekend worden. Dit
is geheel legaal, want ieder CV bevat bepaling 3.3:
Bepaling uit de Algemene regels
3.3
Indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord
op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt
kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het
beoordelingsmodel.

Het kan voorkomen dat de vakdocent van mening is dat het examen of het CV een fout
bevat. In dat geval neemt hij contact op met de examenlijn van het College voor Examens:
examenlijn@cve.nl of 030-2843055.
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Wat dit voor de beoordeling betekent staat in bepaling 7 van de Algemene regels:
Bepaling uit de Algemene regels
7
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel
bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof
examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het
College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel.
Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

Het verdient aanbeveling om het in Bepaling 4 genoemde onderlinge overleg serieus te
nemen, ter voorkoming van het in werking treden van bepaling 5:
Bepalingen uit de Regels voor de beoordeling
4
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het
centraal examen vast.
5
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het
geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover
in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden
beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in
de plaats van de eerdere beoordelingen.

Toelichting bij (3) Vakspecifieke regels en (4) Beoordelingsmodel
De Vakspecifieke regels hebben betrekking op open vragen.
Vakspecifieke regels
1
Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt dat
het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is gebruikt,
worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2
Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

Regel 1 is al besproken bij Voorbeeld 2 op pagina 12. Regel 2 wordt besproken bij Voorbeeld
8 op pagina 21.
Het beoordelingsmodel is ondubbelzinnig ten aanzien van de meerkeuzevragen, maar
behoeft mogelijk toelichting ten aanzien van de open vragen.
Bij open vragen kunnen in het beoordelingsmodel deze inleidende formuleringen staan:
Een antwoord met de volgende strekking:
De kern van een juist antwoord is:
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Een goed antwoord komt neer op:
De strekking van een goed antwoord is:
Een goed antwoord bevat de volgende elementen:
In het beoordelingsmodel kunnen antwoordvarianten gegeven zijn:
Bepalingen uit de Algemene regels
3.7
Indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het
teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of
onderdeel van dat antwoord.
3.8
Indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit
gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
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De opgave en het beoordelingsmodel van Voorbeeld 4 op pagina 15 zien er als volgt uit:

Voorbeeld 4: Opgave en beoordelingsmodel
Bron: Examen havo 2010

De volgende antwoorden worden dus goedgekeurd: "kamp", "pionierskamp", "jeugdkamp"
en "vakantiekamp", terwijl "schoolkamp" afgekeurd wordt.
Strikt genomen moet bij citeervragen een tekstdeel letterlijk uit de brontekst overgenomen
worden, dus in het Russisch en in de gegeven vorm. In de praktijk blijkt dat kandidaten het
woord citeren anders opvatten en de (al dan niet vermeende) woordenboekvorm geven.
Wat doe je dan als corrector? Het CV vermeldt: "Met taalfouten wordt in de beoordeling
geen rekening gehouden" (deel 3. Vakspecifieke regel 2). Bij Russisch is de interpretatie van
deze regel dat schrijffouten en taalfouten zijn toegestaan.

Voorbeeld 8: Citeervraag
Bron: Examen havo 2010

In de tekst bij deze opgave komt de bewuste term twee keer voor, één keer in de 4e naamval
die gelijk is aan de 1e naamval (фигурное катание) en één keer in de 2e naamval (фигурного
катания). Het beoordelingsmodel geeft aan dat de gekozen vorm niet relevant is voor de
beoordeling.

Voorbeeld 8: Beoordelingsmodel bij citeervraag
Bron: Examen havo 2010
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Hoofdstuk IV
DE NORMERING EN DE EVALUATIE VAN DE EXAMENS
Normering
De eerste en tweede corrector hebben in onderling overleg de totaal behaalde score van
een kandidaat vastgesteld. Hoe wordt die score omgezet in een cijfer?
Het doel van normeren is te bewerkstelligen dat kandidaten rechtvaardig beoordeeld
worden en dat er van jaar tot jaar vergelijkbare eisen worden gesteld. Omdat de
moeilijkheidsgraad van de examens vooraf niet exact bekend is, is het toepassen van een
standaardnorm op voorhand niet fair voor de kandidaten.
Het cijfer voor het CE wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
cijfer CE =

9 x aantal behaalde scorepunten
+N
maximumscore toets

De N-term in deze formule wordt na het examen vastgesteld door het CvE, o.a. op basis van
statistische gegevens en het oordeel van deskundigen. Hij wordt enkele weken na het eerste
tijdvak op een vaste datum voor alle vakken van het voortgezet onderwijs gepubliceerd.
Aangezien de examenopgaven in het eerste, tweede en derde tijdvak van gelijkwaardig
niveau zijn, is de normering voor alle tijdvakken gelijk.
De N-term wordt voor ieder vak concreet uitgewerkt in de omzettingstabel:

Voorbeeld van een omzettingstabel: Examen Russisch vwo 2012
Bron: www.examenblad.nl
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Hoe komt de N-term tot stand?
Vaststellen van de standaard
Het examen wordt vergeleken met een daartoe aangewezen 'referentie-examen'. De N-term
van dat referentie-examen is de standaard. Wanneer het examen makkelijker is dan het
aangewezen referentie-examen kan dat gecompenseerd worden door een lagere
normeringsterm (ten opzichte van de standaard) vast te stellen. Is het examen moeilijker
dan beoogd, dan kan een hogere normeringsterm vastgesteld worden. Op deze manier
kunnen gelijkwaardige prestaties door de jaren heen -ondanks mogelijke kleine verschillen in
de moeilijkheidsgraad van examens- toch gelijk gewaardeerd worden.
De CvE hanteert wel een onder- en bovengrens: de N-term kan variëren tussen 0,0 en 2,0.
Bij de normering gebruikte gegevens
Alle scholen dienen de scores van een bepaald aantal kandidaten aan het Cito te zenden via
het programma Wolf. Op basis van deze steekproef rapporteert het Cito een aantal
statistische gegevens aan het CvE. Aan de hand van deze gegevens bepaalt het CvE welke
waarde van N adequaat is.
Bij sommige vakken (waaronder Russisch) is het aantal kandidaten zo laag dat met de
beschikbare gegevens geen statistiek bedreven kan worden. In dat geval vraagt het CvE vóór
het examen om een 'deskundigenoordeel'. De deskundigen vergelijken het examen met het
referentie-examen en doen een voorstel voor de N-term. Na het examen wordt op basis van
de wél beschikbare gegevens, het eigen oordeel van de deskundigen en eventuele reacties
uit het veld de N-term definitief vastgesteld.
Besluitvorming
Alle N-termen worden door het dagelijks bestuur van het CvE vastgesteld tijdens de
zogeheten normeringsvergadering op grond van de adviezen van de vaststellingscommissies
en het Cito, en op grond van eigen vakoverstijgende overwegingen.
Evaluatie
Nadat de centraal examenperiode achter de rug is, evalueert het CvE de examens van die
afgelopen periode samen met het scholenveld. De resultaten van deze evaluaties worden in
een nieuwe examencyclus ingebracht. Zie Bijlage 2: Hoe komt een examen tot stand?
Het evalueren van de centrale examen gebeurt in twee stappen:
 in juni, bij de normering, wordt geanalyseerd hoe de examens gefunctioneerd hebben;
 in september, bij de start van de nieuwe constructie, worden conclusies over mogelijke
aanpassingen in de examens getrokken.
Ook het Cito evalueert de examens en publiceert het examenverslag op de eigen website
www.cito.nl.
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Hoofdstuk V
RUSSISCH ALS STAATSEXAMENVAK
De staatsexamens voortgezet onderwijs (VO) vormen een gelijkwaardig alternatief om een
examen af te leggen. Dit alternatief is van groot individueel en maatschappelijk belang als er
geen mogelijkheid bestaat om via een school het diploma te behalen. Men kan examen
afleggen in één, in enkele of in alle vakken.
De staatsexamens zijn o.a. bedoeld voor de volgende kandidaten:
 leerlingen van niet door het rijk bekostigde scholen;
 leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor doven, blinden en
andere lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten;
 kandidaten die zich individueel op een examen voorbereiden, zoals militairen,
hoogbegaafde kinderen, ouderen, gedetineerden, topsporters.
Heritage-leerlingen kiezen vaak de weg van het staatsexamen.
De staatsexamens worden afgenomen op diverse locaties, zoals op eigen
(staatsexamen)locaties, op VSO-scholen, in jeugdinrichtingen en gevangenissen, op
legerbases, op marineschepen, op ambassades buiten Europa et cetera. Jaarlijks nemen
enkele duizenden (in 2010 ongeveer 4000) kandidaten deel aan de staatsexamens.
Het examen omvat:
 een college-examen, de pendant van het schoolexamen;
 een centraal examen, dat identiek is aan het centraal examen van de scholen en ook op
hetzelfde moment wordt afgenomen.
Individuele kandidaten voor een staatsexamen melden zich zelf aan bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) van OCW via:
www.duo.nl/particulieren/examens/Staatsexamens/s10_aanmelden_staatsexamen.asp
Het aanmeldingsformulier is daar vanaf half oktober beschikbaar en moet binnen zijn vóór 1
januari.
De staatsexamens kennen een geheel eigen en bindend tijdschema:
 vóór 1 januari aanmelden;
 vóór 1 februari examengeld betalen;
 vóór 1 mei werkstukken inleveren;
 in mei/juni het centraal examen;
 in juli het college-examen.
Op de DUO-site staat de onontbeerlijke vakinformatie per vak en per schooltype. Deze
vakinformatie vormt de basis van het staatsexamen.
Ook zijn op deze site alle andere belangrijke wetenswaardigheden over het staatsexamen te
vinden: de examenroosters, de examenreglementen, routekaartjes naar de examenlocaties
en antwoorden op veelgestelde vragen.
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Hoofdstuk VI
WAAR VINDT U MEER INFORMATIE?
Examenblad is de officiële site waarop alle informatie met betrekking tot de examens te
vinden is: http://www.examenblad.nl
Raadpleeg deze site regelmatig om van de meest recente wijzigingen op de hoogte te zijn!
Examenblad staat onder redactie van het College voor Examens.
Publicaties:
Syllabi CvE, Septembermededeling CvE, Maartmededeling CvE.
CvE
College voor Examens
http://www.cve.nl/
Levende Talen
Vereniging van Leraren in Levende Talen
(Heritage-)leerlingen van scholen die geen Russisch aanbieden, kunnen zich wenden tot de
sectie Russisch van de Vereniging van Leraren in Levende Talen:
http://www.levendetalen.nl/russisch
Cito
Instituut voor toetsontwikkeling
http://www.cito.nl/
DUO (Informatie over staatsexamens)
Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
http://www.duo.nl/particulieren/examens/algemeen.asp
Oefenexamens
Wie wil oefenen met examenstof kan oude examenopgaven downloaden bij verschillende
websites, o.a.:
http://www.cito.nl
(Voortgezet onderwijs > Centrale examens > Schriftelijke examens havo/vwo)
http://www.alleexamens.nl/HAVO/?Vak=Russisch
http://www.alleexamens.nl/VWO/?Vak=Russisch
SLO
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
http://www.slo.nl/
Publicaties:
Examenprogramma moderne vreemde talen en literatuur havo/vwo
Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo - Italiaans, Russisch en Spaans
Europees Referentiekader
http://www.erk.nl/
Toetswijzer
http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/toetsenopschool/default.shtm
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Gebruikte bronnen













Constructieopdracht centrale examens 2014 Talen (niet openbaar). College voor
Examens
Examen havo Russisch 2010, eerste tijdvak
Examen vwo Russisch 2008, eerste tijdvak
Examen vwo Russisch 2010, eerste tijdvak
Examenblad
Examenprogramma moderne vreemde talen en literatuur havo/vwo
Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo - Italiaans, Russisch en
Spaans. Daniela Fasoglio, Dick Meijer. Enschede, maart 2007
Informatie voor leden van Examenconstructiegroepen, Cito
Syllabus centraal examen 2013 Moderne vreemde talen. College voor Examens
Syllabus centraal examen 2014 Moderne vreemde talen. College voor Examens
Taalprofielen, redactie E. Liemberg en D. Meijer, nationaal bureau moderne vreemde
talen, Enschede, NaB/04-092, maart 2004
Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй
сертификационный уровень. Общее владение.
Андрюшина Н.П., Афанасьева И.Н., Битехтина Г.А., Клобукова Л.П., Яценко И.И.
Издательство Златоуст, 2011
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Bijlage 1: De moderne vreemde talen in de profielen
Havo
C en M
Gemeenschappelijk deel

Engels

Verplicht profielvak

2 mvt

Profiel-keuzevak

3 mvt

Vrije-keuzevak

3 of 4 mvt

E en M
360

Engels

360

e

400

e

400

2 mvt

400

3 of 4 mvt

e

e

e

e

N en G

e

Engels

N en T
360

Engels

400

3 mvt

360

400
400

e

3 mvt

e

400

Tabel 1: de moderne vreemde talen in de havo-profielen met bijbehorende studielasturen
Bron: Syllabus centraal examen 2014 Moderne vreemde talen havo (College voor Examens)

TOELICHTING
Gemeenschappelijk deel:
Alleen Engels is verplicht in het gemeenschappelijk algemeen deel.
Verplicht profielvak:
Alleen in het profiel C en M is een tweede moderne vreemde taal verplicht. De school
bepaalt het aanbod en de keuzemogelijkheden voor de leerling. De talen die aangeboden
kunnen worden en waarvoor tevens een centraal examen bestaat, zijn Russisch, Frans, Duits,
Spaans, Arabisch, Turks en Fries.
Profiel-keuzevak:
In de profielen E en M en C en M kan de school een tweede respectievelijk derde moderne
vreemde taal aanbieden. Als profiel-keuzevak kent de gekozen taal een centraal examen.
Vrije-keuzevak:
In alle profielen kan de leerling een moderne vreemde taal kiezen als vrije-keuzevak. Hij doet
daarin ook het centraal examen. Een vrije-keuzevak is altijd een volledig vak.
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Vwo
C en M
Engels
Gemeenschappelijk deel

E en M
400

Engels

e

480

2 mvt*

e

480

3 mvt **

480

3 of 4 mvt

2 mvt*
Profiel-keuzevak

3 mvt**

Vrije-keuzevak

3 of 4 mvt

e

e

N en G
400

Engels

e

480

2 mvt*

e

480

e

e

480

N en T
400

Engels

e

480

2 mvt*

e

480

3 mvt

3 mvt

400

e

480

e

480

Tabel 2: de moderne vreemde talen in de vwo-profielen met bijbehorende studielasturen
Bron: Syllabus centraal examen 2014 moderne vreemde talen vwo
* wordt op het gymnasium vervangen door een klassieke taal (Latijn of Grieks)
** op het gymnasium kan ook een tweede klassieke taal gekozen worden

TOELICHTING
Gemeenschappelijk deel:
In alle profielen van het atheneum is naast Engels een tweede moderne vreemde taal
verplicht. De talen die aangeboden kunnen worden en waarvoor tevens een centraal
examen bestaat, zijn Russisch, Frans, Duits, Spaans, Arabisch, Turks en Fries.
Op het gymnasium wordt de tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel
vervangen door een klassieke taal. Een tweede moderne vreemde taal kan hier dus alleen als
profiel-keuzevak of als vrije-keuzevak gekozen worden.
Profiel-keuzevak:
In het profiel E en M kan de school al dan niet een moderne vreemde taal aanbieden. De
talen die aangeboden kunnen worden en waarvoor tevens een centraal examen bestaat, zijn
Russisch, Frans, Duits, Spaans, Arabisch, Turks en Fries.
Vrije-keuzevak:
In alle profielen kan de leerling een moderne vreemde taal kiezen als vrije-keuzevak. Hij doet
daarin ook het centraal examen.
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Bijlage 2: Hoe komt een examen tot stand?
1. De examencyclus
Minister van OCW

College voor Examens

CITO

Syllabus
Constructieopdracht

Constructie

Vaststelling
Normering
Evaluatie

Afbeelding 1: de examencyclus

1) De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt een examenprogramma op
hoofdlijnen vast. Globaal wordt omschreven welke kennis, inzichten en vaardigheden bij
een bepaald vak nodig zijn.
2) Het College voor Examens (CvE) geeft jaarlijks in een syllabus een beschrijving van en
toelichting op de exameneisen voor het centraal examen, en informatie over
verschillende onderwerpen zoals toegestane hulpmiddelen, specificaties van
examenstof, voorbeeldopgaven, bijzondere vormen van examinering
(computerexamens), toelichting op de vraagstelling, begrippenlijsten, bekend
veronderstelde voorkennis van onderdelen die verplicht zijn op het schoolexamen.
3) Het CvE geeft jaarlijks op basis van de syllabus aan het Cito de opdracht om het examen
te maken. In deze constructieopdracht staan voorwaarden, zoals de verhouding tussen
open en gesloten vragen, het minimum en maximum aantal teksten, de hoeveelheid
scorepunten die het examen moet hebben, etc.
4) Aan de hand van de constructieopdracht maakt het Cito een examen.
5) De vaststellingscommissie van het CvE beoordeelt vervolgens of het geconstrueerde
examen geschikt is en stelt het correctievoorschrift vast.
6) Na het examen en de correcties hiervan bekijken de vaststellingscommissies van het CvE
samen met toetsdeskundigen van het Cito de normering en stellen deze vast. De
normering bepaalt welk cijfer bij een score hoort. Dankzij de onderzoekstechnieken van
het Cito zijn (historische) gegevens over de moeilijkheidsgraad van de examens
beschikbaar. Met deze gegevens kan een vergelijking gemaakt worden met voorgaande
jaren zodat de exameneisen van jaar tot jaar ongeveer gelijk zijn.
7) Nadat de examenperiode achter de rug is, evalueert het CvE de examens van die
afgelopen periode samen met het scholenveld. De resultaten van deze evaluaties
worden in een nieuwe examencyclus ingebracht.
8) Het Cito rapporteert elk jaar de resultaten van de examens. De rapportage omvat:
 inzicht in de gang van zaken m.b.t. de aantallen kandidaten, de productie van de
examens en de normering;
 een overzicht van de landelijke resultaten.
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Het aantal deelnemers aan de examens van enkele "kleinere" vakken, waaronder
Russisch, is overigens te gering voor een goede statistische vergelijking van de cijfers
voor deze vakken op landelijk niveau.
2. De constructie van opgaven en correctievoorschriften
De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van opgaven en correctievoorschriften ligt bij
het CvE (College voor Examens). Bij de samenstelling van dit college wordt naast
onafhankelijkheid en deskundigheid ook gelet op voldoende draagvlak bij de representatieve
onderwijsorganisaties.
Het CvE kent voor de verschillende vakken vaststellingscommissies. Het voorzitterschap van
de CvE-vaststellingscommissies wordt vervuld door een vakdeskundige uit het
vervolgonderwijs. Naast de voorzitter hebben twee of drie docenten zitting in de
vaststellingscommissie. Deze docenten worden voorgedragen door de diverse algemene en
vakinhoudelijke onderwijsorganisaties.
Bij de constructie van opgaven en correctievoorschriften is een groot aantal
constructiegroepleden betrokken. Zij selecteren de contexten en construeren de opgaven.
Constructiegroepleden zijn altijd docenten met ervaring in examenklassen. Per examen
worden door een drietal constructiegroepleden, aangestuurd door een Citotoetsdeskundige, concept-opgaven geschreven en correctievoorschriften opgesteld. De Citotoetsdeskundige stelt het concept-examen samen.
Bij de constructie van de examens wordt gewerkt volgens een door het CvE opgestelde
constructieopdracht. In een constructieopdracht zijn de productspecificaties ten aanzien van
het uiteindelijke examen opgenomen, zoals:
 de verdeling van de opgaven over de examenstof;
 de mate waarin het examen opgaven met een reproductief en/of productief karakter
moet bevatten;
 de keuze van teksten en contextmateriaal;
 de toe te passen vraagvormen en vaardigheidsopgaven;
 de wijze waarop de correctievoorschriften opgesteld dienen te zijn.
De constructieopdrachten worden door het CvE opgesteld en uitgevoerd door het Cito. De
constructiegroepleden leveren de bouwstenen aan. Door het gebruik van
constructieopdrachten wordt bevorderd dat elk examen een evenwichtige representatie van
het examenprogramma is en dat examens van verschillende tijdvakken en verschillende
jaren inhoudelijk als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden.
De concept-examens worden beoordeeld en zonodig van commentaar voorzien door de
vaststellingscommissies van het CvE. Daarnaast worden examenconcepten onder
verplichting van strikte geheimhouding ook voor commentaar voorgelegd aan nietschoolgebonden deskundigen, zoals universitaire deskundigen voor speciale onderwerpen,
vaklieden bij de beroepsgerichte vakken en, voor de moderne vreemde talen, deskundigen
die de desbetreffende taal als moedertaal spreken.
De CvE-vaststellingscommissie stelt ten slotte de opgaven en het correctievoorschrift in hun
definitieve vorm vast.
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Meer in detail ziet het productieproces van de examenopgaven er als volgt uit.
In het productieproces zijn faseringen aangebracht:
- de constructieopdracht (fase a);
- de uitwerking en verificatie van de opdracht (fase b);
- de productie, bespreking en vaststelling van conceptopgaven (fase c);
- de bespreking van het laatste concept en de vaststelling van het examen (fase d);
- de evaluatie (fase e).
Tijdens de evaluatie in fase e wordt vastgelegd welke bevindingen bij de afname van het
laatste examen aanleiding zijn voor aanpassingen in het examen van toekomstige jaren. De
gewenste aanpassingen worden opgenomen in de constructieopdracht voor het nieuwe
productiejaar. Het productieproces heeft derhalve een cyclisch karakter.

Afbeelding 2: de productie van examenopgaven

Voor meer informatie: zie de websites van het College voor Examens (www.cve.nl), het Cito
(www.cito.nl) en Examenblad (www.examenblad.nl).
Examenprogramma’s en syllabi zijn openbaar toegankelijk via Examenblad. De syllabi
worden ongeveer anderhalf jaar voor aanvang van het examen vastgesteld.
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Bijlage 3: Voorbeelden van veel voorkomende vraagformuleringen
MEERKEUZEVRAGEN
1. Traditionele meerkeuze met 3-6 alternatieven (voornamelijk in het Russisch)
№ Vraagformulering
Toelichting
1 Слово "его" (стр. …) указывает на
2 Какой ответ лучше всего дать на последний вопрос
текста?
3 Что лучше всего поставить перед словом "Это" (стр. …)? de alternatieven zijn
voegwoorden, ze kunnen
uit meer dan 1 woord
bestaan
4 Какое слово лучше всего поставить после "[цитата]"
elk alternatief is een uit 1
(стр. …)?
woord bestaand
voegwoord
5 "[цитата]" (стр. …)
Почему? / Кто это? / В чëм была проблема? / …
6 Что мы узнаëм из строк …?
7 Что мы узнаëм о (об) … из строк …?
8 "[цитата]" (стр. …-…)
Как лучше всего продолжить эти слова?
9 "[цитата]" (стр. …)
Кто имеется в виду?
10 Какое из следующих высказываний правильно?
1 [bewering in het Russisch]
2 [bewering in het Russisch]
А Ни первое, ни второе
В Только первое
С Только второе
D И первое, и второе
11 "[цитата]" (стр. …)
Как лучшe всего окончить эту фразу?
12 Как лучше всего окончить этот текст?
13 О чëм идëт речь в этом тексте?
14 "[цитата]" (стр. …-…)
О чëм идëт речь?
15 Что это за текст?
А Рецензия
В Сказка
С Шутка
16 Wat spreekt uit het commentaar in de regels …-… ?
de alternatieven geven
gevoelens/stemmingen
weer
17 "[citaat]" (r. …-…)
Welke functie hebben deze regels ten opzichte van de
voorafgaande?
Het is een
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A conclusie
B samenvatting
C voorbeeld
18 "[citaat]" (r. …-…)
Deze woorden zijn voorbeelden van
A eufemisme
B ironie
C relativering
19 "[citaat]" (r. …)
Wat drukt dit woord uit?
20 Wat is de functie van de regels 10 en 11?

21 "[citaat]" (r. …)
Wat is het beste equivalent in het Nederlands?

22 "[citaat]" (r. …-…)
Welke uitdrukking is het best van toepassing op deze
regels?
23 [inleiding]
Wat wordt er centraal gesteld in deze tekst/advertentie?
24 Wat is het doel van deze tekst?
De auteur wil
A de lezers laten lachen.
B een probleem signaleren.
C milieu-activisten steunen.
D uiting geven aan zijn boosheid.
2. Meerkeuze-invulvraag (alternatieven in het Russisch)
25 Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de
gegeven mogelijkheden.
VOORGESTRUCTUREERDE VRAGEN
3. In- of aanvulvraag
26 Waarom wordt in de regels …-… gesproken over
gepensioneerden en invaliden?
Vul de volgende zin aan:
Dat zijn mensen die … .
27 Waarin verschillen de schoolverlaters van nu met die van
vroeger? (r. …-…)
Vul de volgende (/onderstaande) zin aan:
Vroeger wilden ze … , en nu willen ze … .
28 Waar gaat deze tekst over?
Vul onderstaande zin aan.
4. Combinatievraag
29 Neem de namen over op je antwoordblad en noteer
erachter "positief", "negatief" of "wordt niet duidelijk".
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de alternatieven zijn
tekstfuncties als uitleg,
herhaling, opsomming,
tegenstelling enz.
de alternatieven zijn
Nederlandse
uitdrukkingen, zegswijzen
of spreekwoorden
de alternatieven zijn
Nederlandse
uitdrukkingen, zegswijzen
of spreekwoorden

1 punt

2 punten

bij 1 invulplaats 1 punt, bij
2 invulplaatsen 2 punten

5. Beweringenvraag
30 In de regels …-… wordt een aantal beweringen gedaan over
….
Welke van de volgende beweringen zijn in
overeenstemming met de tekst?
Neem de cijfers 1 tot en met 4 over op je antwoordblad en
noteer erachter ja of nee.
6. Ordeningsvraag
31 [inleiding]
De volgende gebeurtenissen dienen in chronologische
volgorde geplaatst te worden.
Noteer de letters in de juiste volgorde.
OPEN VRAGEN
7. Kort-antwoordvraag
32 "[citaat]"
Wie of wat bedoelt de auteur met deze woorden?
33 Waarover zijn veel Russen het eens? (r. 1-6)
34 Noteer in enkele woorden de kern van de laatste alinea (r.
…-…).
8. Lang-antwoordvraag
35 Over welk probleem gaat het in dit artikel?
9. Citeeropdracht

36 "[citaat]" (r. …-…)
Wordt uit de tekst duidelijk waarom Poesjkin dat deed?
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit
dat blijkt. Zo nee, noteer nee.
37 "[citaat]" (r. …-…)
In welke zin heeft de auteur iets dergelijks al eerder
gezegd?
Citeer van die zin de eerste twee woorden.
38 Naar wie of wat verwijst "…" (r. …)?
Antwoord in het Nederlands.
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2 punten

A – C: minimaal 3 feiten,
A – F: maximaal 6 feiten;
1, 2 of 3 punten

meestal letterlijk uit de
tekst te halen, dus
beantwoorden in het
Russisch; als het in het
Nederlands moet, wordt
dat erbij vermeld

Bijlage 4: Mix van opgaven
Het CvE heeft (in de syllabus) per taal en schooltype aangegeven wat het aandeel van de
verschillende ERK-niveaus in één examen moet zijn. Daarmee handhaaft het CvE de
bestaande moeilijkheidsgraad van de examens. Ieder examen bestaat uit opgaven van
aangrenzende ERK-niveaus.

Russisch
Duits
Engels
Frans
Spaans
Arabisch
Turks

Havo

Vwo

Overwegend B1-opgaven, aangevuld
met A2-opgaven
Ongeveer evenveel B1- als B2opgaven
Overwegend B2-opgaven, aangevuld
met B1-opgaven
Overwegend B1-opgaven, aangevuld
met A2- en B2-opgaven
Overwegend B1-opgaven, aangevuld
met A2- en B2-opgaven
Overwegend B1-opgaven, aangevuld
met A2- en B2-opgaven
Overwegend B2-opgaven, aangevuld
met B1- en C1-opgaven

Overwegend B1-opgaven, aangevuld
met A2- en B2-opgaven
Overwegend B2-opgaven, aangevuld
met B1- en C1-opgaven
Overwegend B2-opgaven, aangevuld
met C1-opgaven
Iets meer B1- dan B2-opgaven
Iets meer B1- dan B2-opgaven
Ongeveer evenveel B1- als B2opgaven
Overwegend B2-opgaven, aangevuld
met enkele C1-opgaven

Mix van opgaven naar ERK-niveau
Bron: Syllabus centraal examen 2014 Moderne vreemde talen (College voor Examens)
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Bijlage 5: Correctievoorschrift delen 1 en 2
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). Deze
regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1. De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur.
De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van
scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2. De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van
de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven
door het College voor Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag
van de gecommitteerde.
4. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen,
wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit
bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de
examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt
aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen.
De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere
beoordelingen.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling
beoordeling centraal examen van toepassing:
1. De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2. Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te
behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele
getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3. Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1. indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
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3.2. indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3. indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4. indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5. indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6. indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7. indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8. indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9. indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals
bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk
onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet
de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
4. Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord
worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is,
worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5. Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
6. Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7. Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of
onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8. Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord
op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9. Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van van de kandidaten.
Het vermelden van de schoolexamencijfers is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB2

Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. 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.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt. In
dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term rekening
met de onvolkomenheid.

40

