
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: CE-correctietraining vmbo/havo/vwo voor de BiNaS-vakken  
 
Beste collega’s,  
 
Het corrigeren van eindexamens is één van de belangrijke taken van een docent van een 
examenklas.  
Bij de examenbesprekingen blijkt elk jaar weer dat het beoordelen van examens een lastige klus is. 
Met name kennis van de regels en het juist toepassen ervan wordt als ingewikkeld ervaren. Om die 
reden heeft de NVON als vakorganisatie van de natuurwetenschappen hiervoor een cursus 
ontwikkeld. Deze zogenaamde CE-correctietraining is bestemd voor alle docenten, ook diegenen die 
reeds veel ervaring hebben met het corrigeren van eindexamens.  
 
Doel van de cursus:  
U wordt voorbereid op het goed nakijken van de eindexamens van uw kandidaten. Daarnaast is er 
aandacht voor het uitvoeren van de tweede correctie bij de examens van een collega van een andere 
school.  
 
Inhoud van de cursus:  
De wettelijke bepalingen, belangrijke punten uit de syllabus en de algemene en vakinhoudelijke (ook 
de nieuwe) bepalingen van het correctievoorschrift, de onderdelen van het correctievoorschrift en de 
fabels en feiten aangaande het correctiewerk van examens worden behandeld. Daarna volgt een 
praktisch gedeelte waarbij u zelf aan de slag gaat met eindexamenvragen, de diverse antwoorden van 
leerlingen beoordeelt aan de hand van het correctievoorschrift en hierover, onder leiding van de 
trainer, met elkaar discussieert.   
De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
Zie de site www.ikhebeenexamenklas.nl voor een brochure over de totstandkoming en correctie van 
centrale examens, het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent.  
 
Waar en wanneer:  
Op locaties door het hele land tussen 6 en 14 maart 2018, zie onderstaand overzicht.  
 
Programma (onder voorbehoud)  
16.45 – 17.00 uur Inloop  
17.00 – 18.00 uur Alle informatie over het eindexamen, correctievoorschrift en de syllabus  
18.00 – 18.30 uur Eenvoudige maaltijd  
18.30 – 21.00 uur Het beoordelen van examens 
  
Deze cursus is gecertificeerd voor het lerarenregister (https://registerleraar.nl/). 
Voor het bijwonen van deze scholing krijgt u een nascholingscertificaat. 
 
Kosten: NVON-leden: € 65,- en niet-NVON leden: € 90,-  
 
Direct aanmelden: klik hier  
 
Tot ziens op de CE-correctietraining!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens Huib van Drooge (voorzitter van de NVON), 

Ronald Korporaal 

  

https://www.examenblad.nl/onderwerp/ik-heb-een-examenklas
https://registerleraar.nl/
https://goo.gl/forms/IcvzPTPYcYhWg4Ie2


 

      

Overzocht locaties CE-Correctietraining 2018 

 
     

  6 maart ‘18 7 maart ‘18 8 maart ‘18 13 maart ‘18 14 maart ‘18 

  
TU-Delft 
(gebouw 22) 

ROC Utrecht  

Seats2meet, 
Eindhoven 

Zaanlands 
lyceum 
Zaandam  

Windesheim 
Zwolle  

  16.15 – 20.30 17.15 - 21.30 16.45 - 21.00 16.45 - 21.00 16.45 - 21.00 

NATUURKUNDE √ √       

SCHEIKUNDE √ √ √ √ √ 

BIOLOGIE √     √ √ 

NASK 1   √       

NASK 2   √       

 

Adressen 

6 maart 2018, Delft 

TU Delft (gebouw 22) 

Technische Natuurkunde 

Lorentzweg 1 

2826 CJ Delft 

Routebeschrijving 

7 maart 2018, Utrecht 

ROC Midden Nederland 

Vondellaan 174 

3521 GH Utrecht 

Routebeschrijving 

 

8 maart 2018, Eindhoven 

Seats2meet 

Torenallee 24 

5617 BD Eindhoven 

Routebeschrijving 

13 maart 2018, Zaandam 

Zaanlands Lyceum 

Vincent van Goghweg 42 

1506 JD Zaandam 

Routebeschrijving 

14 maart 2018, Zwolle 

Hogeschool Windesheim 

Campus 2 

8017 CA Zwolle 

Routebeschrijving 

 

 

https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/contact-en-bereikbaarheid/plattegrond-en-gebouwen/gebouw-22/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/contact-en-bereikbaarheid/plattegrond-en-gebouwen/gebouw-22/
https://www.rocmn.nl/contact/vondellaan-174
https://www.seats2meetstrijps.nl/contact/#routebeschrijving
https://www.seats2meetstrijps.nl/contact/#routebeschrijving
https://www.zaanlands.nl/contact/
https://www.zaanlands.nl/contact/
https://www.zaanlands.nl/contact/
https://www.windesheim.nl/over-windesheim/contact/zwolle-campus/
https://www.windesheim.nl/over-windesheim/contact/zwolle-campus/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/contact-en-bereikbaarheid/plattegrond-en-gebouwen/gebouw-22/
https://www.rocmn.nl/contact/vondellaan-174
https://www.seats2meetstrijps.nl/contact/#routebeschrijving
https://www.zaanlands.nl/contact/
https://www.windesheim.nl/over-windesheim/contact/zwolle-campus/

