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Aan: docenten Duits vmbo gl-tl 

Betreft: precorrectie Duits vmbo-gl-tl 

 

Geachte docent, 

Wilt u meedenken over een zo goed mogelijk 

correctievoorschrift 2019? Dat kan. Het sectiebestuur Duits van 

de VLLT zoekt 12 docenten om vooraf het centrale examen 

2019 Duits vmbo-gl/tl te komen maken. Het initiatief hiervoor 

ligt bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat 

hiervoor ook 12 docenten werft. 

  

Wat gaat u doen? 

U maakt onder geheimhouding bij Cito een gedeelte van het centraal examen eerste 

tijdvak 2019 en kijkt vervolgens uw eigen werk na met behulp van het concept-

correctievoorschrift. Met de andere collega’s bespreekt u het examenwerk. Met uw 

ervaringen tijdens het maken vers in het hoofd, kunt u, samen met uw collega’s, 

voorstellen doen aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om het concept-

correctievoorschrift aan te passen. 

  

Wat is het doel? 

Met deze precorrectie worden gegevens verkregen die meehelpen om het 

correctievoorschrift aan te scherpen. Dit met als doel leerlingen de beste beoordeling te 

bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te verbeteren.  

De precorrectie valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE. Het is onderdeel van 

het Project ieders examen. Wilt u meer weten over het waarom van dit project, kijk dan 

op Rijksoverheid.nl. 

  

De precorrectie wordt uitgevoerd op zaterdag 2 februari 2019, 10.30 – 15.30 uur bij 

het Cito in Arnhem. U ontvangt van het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de 

dagvergoeding bedraagt €324,18. 

  

Meld u voor 21 januari aan. 

Indien u mee wilt doen, kunt u zich hiervoor uiterlijk op 20 januari 2019 via Paul 

Stevelmans (pstevelmans@gmail.com) opgeven. Voor docenten Duits vmbo-gl/tl is 

vereist dat u bevoegd bent voor het vak Duits, dit jaar lesgeeft aan een of meer 

examenklassen Duits vmbo-gl/tl en de afgelopen vier jaar hebt lesgegeven aan 

examenklassen Duits vmbo-gl/tl. 

 

Docenten die werkzaam zijn of recent werkzaam zijn geweest bij CvTE of Cito komen 

niet in aanmerking voor deelname. 

 

U krijgt zo snel mogelijk na 21 januari bericht.  

  

Ik hoop dat u op zaterdag 2 februari nog vrij bent en mee wilt werken aan deze 

precorrectie. 

 
Namens het sectiebestuur Duits,  

 

Paul Stevelmans 

 

 

 

U kunt u uiterlijk op 20 januari 2019 aanmelden per e-mail bij Paul Stevelmans 

pstevelmans@gmail.com. U kunt daarbij gebruik maken van het onderstaande 

invulschema (hier kopiëren, in uw e-mail plakken en invullen). 

 

https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vkaxmv88nha3/0003/vkazpf6zrjwo
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Ik meld mij aan voor de precorrectie van het centraal examen 2019 Duits vmbo-gl/tl op 

2 februari 2019 in Arnhem.  

 
Naam: … 
Ik geef les aan (naam en plaats school): … 
E-mailadres: … 
Ik ben sedert (jaartal) … bevoegd les te geven aan vmbo-4. 
Ik heb …. jaar ervaring in de examenklas. 
Ik acht mijzelf toetsdeskundig, omdat … 
Ik wil meedoen aan deze precorrectie, omdat … 


