Eindexamens 2020

Eindexamenbesprekingen vmbo/havo/vwo
Examentrainingen, blokken en stress bij leerlingen. Gevolgd door ons nakijken van het gemaakte werk
en overleggen met collega’s en examinatoren. De eindexamenperiode komt er weer aan. Daarin
spelen de regionale examenbesprekingen een belangrijke rol.
Doel ervan is te komen tot een uniforme, eerlijke beoordeling van het gemaakte werk. Die
besprekingen zijn dé mogelijkheid om verduidelijking over de CvTE-normantwoorden, over andere
juiste (en onjuiste) antwoorden te krijgen, en met collega’s te praten over aard, inhoud en
moeilijkheidsgraad van het examen.
De Vecon wil iedere docent de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een regionale
examenbespreking. Hiervoor is het fijn wanneer men daar niet heel ver voor hoeft te reizen. Tot nu toe
werd het uiterste zuiden van het land nog niet goed bediend. Daarom vinden ook in Sittard dit jaar
examenbesprekingen plaats voor de havo- en vwo-eindexamens economie, bedrijfseconomie en
M&O.
De normantwoorden en het verslag van de examenbesprekingen (‘Vecon-aanbevelingen’)( zijn de
basis voor het overleg met de tweede corrector, waarbij uiteraard de normantwoorden leidend zijn.
Relevante opmerkingen – gemaakt tijdens de examenbesprekingen – worden (mogelijk) verwerkt in
het verslag.
De verslagen van de examenbesprekingen worden (op de avond van de examenbespreking of de dag
erna) gepubliceerd op www.vecon.nl en staan ook op het forum waarop je ook met collega’s over het
examen kunt discussiëren.

Examen
VMBO Economie GL/TL

Regionale besprekingen

donderdag 7 mei* woensdag 13 mei
13.30-15.30 uur
Nieuwegein: 13.30 uur; Meppel en Tilburg:
15.00 uur

HAVO Economie

vrijdag 8 mei
13.30-16.30 uur
HAVO Bedrijfseconomie dinsdag 19 mei**
13.30-16.30 uur
VWO Economie
maandag 18 mei
13.30-16.30 uur
VWO M&O
donderdag 7 mei
13.30-16.30 uur

dinsdag 12 mei
15.00-16.30 uur #
woensdag 20 mei
15.00-16.30 uur #
woensdag 20 mei
15.00-16.30 uur #
maandag 11 mei
15.00-16.30 uur #

*het correctievoorschrift is pas vanaf 9 mei beschikbaar
**ook datum bezemexamen M&O; geen examenbespreking
# LET OP: Voor de locaties Bergen op Zoom, Groningen en Sittard beginnen de besprekingen om
15.30 uur en eindigen om 17.00 uur

Locaties examenbesprekingen VMBO
(Regio Noord)
(Regio Midden)
(Regio Zuid)

Dingstede College, Gerard Doustraat 13, 7944 HD Meppel
Oosterlicht College, Dieselbaan 10, 3439 MV Nieuwegein
Koning Willem II College, Tatraweg 80, 5022 DS Tilburg

Locaties examenbesprekingen HAVO/VWO
(Regio Noord)
(Regio Oost)

H.N. Werkmancollege, Nieuwe St. Janstraat 11, 9711 VG Groningen
Carolus Clusius College, Kamperweg 1, 8019 AV Zwolle

(Regio West I)
(Regio West II)
(Regio Zuidwest)
(Regio Zuid I)
(Regio Zuid II)

Amstelveen College, Sportlaan 27, 1185 TB Amstelveen
Libanon Lyceum, Ramlehweg 6, 3061 JX Rotterdam
Gymnasium Juvenaat, Pater Dehonlaan 63, 4615 DC Bergen op Zoom
Augustinianum, Dirk Boutslaan 25, 5613 LH Eindhoven
Fontys Hogeschool, Mgr. Claessensstraat 4, 6131 AJ Sittard

