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Op 13 april van
2013 heropende
het Amsterdamse
verbouwing van
Rijksmuseum,
tien jaar. Het museum
na een
publicite it te generer
doet er sindsdie
n veel aan om
en: er zijn grote
grote aanwinsten
exposities in de
tuinen, er worden
verworven. Ook
online timmert
Zo is de Rijksstu
het museum aan
dio de weg.
je je eigen collectie het gedeelte van de website van
het museum waar
kunt samenstellen
- ongekend populair
.
Het aantal bezoeke
n aan de website
6.091.312 in 2013.
nam van 2.861.9
48 in 2012 toe
Daarnaa st nam
tot
het gemidde lde
bezoek opgevra
aantal pagina’s
agd werd toe van
dat per
5,62 tot 7,35.
Bereken met hoeveel
procent het totale
2013 is toegeno
aantal opgevra
men ten opzichte
agde pagina’s in
van 2012.

Docent

Een groep docenten + Cito-toetsdeskundige

Docenten + Cito-toetsdeskundige

Cito-toetsdeskundige

Cito-toetsdeskundige + vaststellingscommissie CvTE

Cito-toetsdeskundige

Een docent die voor
Stichting Cito opgaven
bedenkt, is thuis aan
de slag.

Een groep docenten bespreekt elkaars
voorstellen met de Cito-toetsdeskundige.

De (losse) opgave is klaar om in
een examen opgenomen te
worden.

De Cito-toetsdeskundige
stelt uit opgaven een
examen samen.

De Cito-toetsdeskundige bespreekt (delen van)
een examenvoorstel met de leden van de
vaststellingscommissie van CvTE.

De Cito-toetsdeskundige
verwerkt de geleverde feedback
en past het examenvoorstel aan.

Feedback

7

8

9
AL

DIGITA

10

11

SCHOOL
Examen VWO

2019

tijdvak 1
dinsdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

IIIIIIIII

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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.
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Externe screener

Vaststellingscommissie CvTE

DUO + drukker + transporteur

Docent + leerlingen

Cito toetsdeskundige + CvTE

Het examenvoorstel wordt
gecontroleerd op inhoud,
vraagstelling en taalgebruik.

Het examen wordt
vastgesteld en is daarmee
inhoudelijk klaar.

Het papieren examen wordt gedrukt en naar
de scholen vervoerd. Het digitale examen
wordt op de server klaargezet voor de digitale
afname op school.

Het examen wordt afgenomen
en daarna door een docent of
automatisch beoordeeld.

Cito analyseert de resultaten en geeft advies
over de normering. CvTE stelt de normering
vast. Er wordt gekeken wat er goed ging en
wat er volgende keer beter zou kunnen.
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