
Discussieforum vmbo
economie
beroepsgericht

Heb je als corrector van een digitaal centraal
examen wel eens een leerlingantwoord onder
ogen waarover je graag met collega’s van ge-

dachten zou wisselen? Daarvoor is nu het discus-
sie-bbf (besloten en beveiligd forum) beschikbaar.

Wat is het discussie-bbf?
De examenperiode voor de flexibele en digitale van
de centrale examens BB en KB duurt van begin
april tot in juni. In die periode moeten de opgaven
en antwoorden geheim blijven. Dat maakt collegi-
aal overleg tussen examinatoren erg lastig, zeker
als examinatoren geen directe collega’s hebben
om mee te overleggen. 
Daarom is het College voor Toetsen en Examens
(CvTE) in 2018 bij aardrijkskunde KB en wiskunde
KB gestart met een pilot voor het discussie-bbf. In
2019 wordt deze pilot uitgebreid naar vijf vakken;
aardrijkskunde, economie, Engels, Nederlands en
wiskunde voor zowel BB als KB. Op dit forum kun
je, als correctoren – net als bij papieren examens
– met elkaar van gedachten wisselen over de opga-
ven, het correctievoorschrift of leerlingantwoorden.
Zodra een examinator een vraag op het forum
plaatst, voorziet de moderator de discussie van de
betreffende opgave en het correctievoorschrift.
Daarnaast blijft de Examenlijn de eerst aangewe-
zen plek waar je fouten in een examen of correctie-
voorschrift meldt. 

Toegang tot het discussie-bbf 
Alle examinatoren met een examenklas economie
BB en/of KB kunnen toegang krijgen tot het forum.
Hiervoor moet de examensecretaris je als exami-
nator registreren bij Examenblad.nl én de afname-
datum(s) van de afnamegroep toevoegen. Een dag
nadat de examinering van je eigen leerlingen is ge-
start, ontvang je een e-mail met activatielink voor
het discussie-bbf. Deze e-mail bevat ook informatie
over de inlogprocedure, waarvoor een inlognaam,
wachtwoord en toegangscode via de telefoon
(tweeweg authenticatie) nodig zijn. 
Meer informatie over het discussie-bbf is te lezen
op de vakspecifieke pagina op Examenblad.nl en in
de Maartaanvullingen op de Septembermedede-
ling. Vragen kun je stellen via 
discussie-bbf@cvte.nl.

Locaties examenbesprekingen VMBO
(Regio Noord) Dingstede College, Gerard 
Doustraat 13, 7944 HD Meppel
(Regio Midden) Oosterlicht College, Dieselbaan
10, 3439 MV Nieuwegein
(Regio Zuid) Koning Willem II College, 
Tatraweg 80, 5022 DS Tilburg

Locaties examenbesprekingen HAVO/VWO
(Regio Noord) H.N. Werkmancollege, 
Nieuwe St. Janstraat 11, 9711 VG Groningen
(Regio Oost) Agnietencollege, locatie Carolus
Clusius, Prinses Julianastraat 66, 8019 AX Zwolle
(Regio West I) Amstelveen College, Sportlaan
27, 1185 TB Amstelveen
(Regio West II) Libanon Lyceum, Ramlehweg 6,
3061 JX Rotterdam 
(Regio Zuidwest) Gymnasium Juvenaat,
Pater Dehonlaan 63, 4615 DC Bergen op Zoom 
Gewijzigde locatie!
(Regio Zuid I) Augustinianum, Dirk Boutslaan
25, 5613 LH Eindhoven
(Regio Zuid II) Fontys Hogeschool, Mgr. Claes-
sensstraat 4, 6131 AJ Sittard 
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Eindexamens 2019

Eindexamenbesprekingen
vmbo/havo/vwo

                                      Examen                   Regionale besprekingen

VMBO Economie GL/TL     maandag 13 mei      donderdag 16 mei
                                      13.30-15.30 uur        13.30 uur
HAVO  Economie               maandag 20 mei       woensdag 22 mei
                                      13.30-16.30 uur       15.00-16.30 uur 
HAVO  M&O                      vrijdag 10 mei           maandag 13 mei
                                      13.30-16.30 uur       15.00-16.30 uur 
VWO   Economie              dinsdag 14 mei         donderdag 16 mei
                                      13.30-16.30 uur        15.00-16.30 uurVWO
M&O                               dinsdag 21 mei         donderdag 23 mei
                                      13.30-16.30 uur       15.00-16.30 uur

Over twee maanden is het weer zover: de eindexamenperiode. Blokken,
zweten, zwoegen en stress bij leerlingen. Gevolgd door ons nakijken
van het gemaakte werk en overleggen met collega’s en examinatoren.
Daarbij zijn de regionale examenbesprekingen onmisbaar. Doel ervan is
te komen tot een uniforme, eerlijke beoordeling van het gemaakte
werk. Die besprekingen zijn bij uitstek de mogelijkheid om verduidelij-
king over de CvTE-normantwoorden te krijgen, met collega’s te praten
over aard, inhoud en moeilijkheidsgraad van het examen. Tevens zijn de
normantwoorden en het verslag van de examenbesprekingen de basis
voor het overleg met de tweede corrector, waarbij uiteraard de nor-
mantwoorden leidend zijn. De verslagen van de examenbesprekingen
worden op www.vecon.nl  gepubliceerd en staan ook op het forum
waarop je ook met collega’s over het examen kunt discussiëren. 



Examenfora 

Naast de regionale examenbesprekingen kun
je als lid – met inlogcode en wachtwoord –
meedoen met de discussiefora over de exa-

mens. Die zijn er voor de volgende vakken: econo-
mie vmbo gl/tl, economie havo, management & or-
ganisatie havo, economie vwo en management &
organisatie vwo. Op de site staat een duidelijke in-
structie voor het gebruik ervan. Het risico bestaat
dat deelnemers op het forum bijdragen plaatsen
die niet juist, niet terzake of zelfs onzin zijn. We
gaan ervan uit dat forumdeelnemers zich realise-
ren dat dit soort bijdragen de discussie niet bevor-
deren, maar juist aan kracht doen inboeten. Iedere
sectie heeft één of meer leden verzocht om – als
moderator – hierop alert te zijn. Deze personen grij-
pen in als het niet goed gaat, bijvoorbeeld door ge-
motiveerd aan te geven dat een bijdrage vakinhou-
delijk onjuist is. Ook kun je daar je mening over,
beoordeling van het examen geven met een cijfer
tussen 1 en 10.
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Een 10 voor
economie of M&O?

Heb je een leerling die een 10 voor econo-
mie of bedrijfseconomie/M&O scoorde,
als eindcijfer of voor het centraal schrifte-

lijk eindexamen (CSE)? Meld hem of haar dan
aan voor een oorkonde plus vermelding met
foto in het tijdschrift (TEO). Stuur in dat geval
een mail naar secretaris@vecon.nl met de
naam van de leerling. Schooltype, vak, naam
(en locatie) van de school, de cijfers (SE-, CSE-
en eindcijfer), naam van jezelf (docent) en foto
van de leerling. 

nog opvullen


