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Correctievoorschrift HAVO
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tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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HA-1004-a-c

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.
T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
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T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

HA-1004-a-c
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3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Freiheit für die Kaulquappe
1

A

2

C

3

C

Tekst 2 Niet klagen!
4

C

5

D

Tekst 3 Paula Schwarz lotst Flüchtlinge digital durch die EU
6

C

7

maximumscore 1
één van de volgende:
 orientierungslos
 verzweifelt

8

A

9

B

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

10

B

11

B

12

C

Scores

Tekst 4 Die Wahrheit über Grünes Marketing
13

A

Tekst 5 Weiß ist heiß
14

A

15

B

16

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Adidas heeft de schoen / hem op het juiste moment (opnieuw)
uitgebracht / Het tijdstip van uitbrengen is goed gekozen
• Adidas heeft (de schoen / hem in) een beperkte oplage gemaakt

1
1

Opmerking
Acceptabel bij de eerste deelscore: Adidas heeft (voor deze schoen / hem)
een productiepauze ingelast.
17

maximumscore 2
1 Design-Legende (regel 11)
2 Tennisschuh (regel 13)
3 Gegenentwurf (regel 14)
4 Statement-Treter (regel 20)
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 6 Fressen die auch Katzen?
18

B

19

B

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

20

B

21

maximumscore 3
1 wel
2 niet
3 wel
4 wel
5 niet
6 niet
indien
indien
indien
indien

Scores

zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

3
2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven.
22

C

23

C

Tekst 7 Jäger des verlorenen Schatzes
24

maximumscore 1
Einkaufstrolley/Rentnerporsche

25

B

26

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
indien drie correct
indien twee correct
indien één of geen correct

2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven.
27

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

28

B

29

A

30

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er wordt van alles gevonden. / Er worden de gekste dingen gevonden.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan een antwoord als ‘er wordt veel gevonden’.

31

maximumscore 1
mensen/geïnteresseerden die naar de veiling(en) (van de DB) komen /
(potentiële) kopers/handelaren/klanten

Tekst 8 Elektronische Nannys für Obstbäume
32

maximumscore 1
1 niet
2 wel
indien twee correct
indien één of geen correct

1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven.
33

C

Tekst 9 So lässt sich am besten lernen
34

D

35

C

36

A

37

C

HA-1004-a-c
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Vraag

38

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
als je niet goed met elkaar overweg kunt / als je ruzie maakt met elkaar
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als een letterlijke vertaling (de verhoudingen
kloppen niet) wordt gegeven.

Tekst 10 Pampa Blues
39

maximumscore 4
1 wel
2 niet
3 niet
4 niet
5 wel
6 niet
7 wel
8 wel
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven correct
zes correct
vijf correct
vier of minder correct

4
3
2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven.

Tekst 11 Deutscher Bundestag
40

maximumscore 1
Ja; je moet (de) gegevens / (voor)namen / geboortedata van alle
deelnemers weten/doorgeven. /
Ja; je voldoet dan niet aan de vereisten voor de aanvraag. / anders kan je
aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als ‘ja’ of de toelichting ontbreekt of als het
antwoord ‘nee’ is met een juiste toelichting of ‘ja’ met een onjuiste
toelichting.

HA-1004-a-c
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Vraag

41

Antwoord

Scores

maximumscore 1
nee; ‘Eine gesonderte’
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als het antwoord onvolledig is.

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 2 juni te
accorderen.
Ook na 2 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Der Tagesspiegel, 10.06.2014

tekst 2

Focus, 14.08.2015

tekst 3

Brigitte, 14.10.2015

tekst 4

Focus, 06.05.2013

tekst 5

Focus, 14.03.2015

tekst 6

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.05.2016

tekst 7

Mobil, 01.01.2015

tekst 8

Focus, 09.09.2013

tekst 9

Emsland Kurier, 20.03.2016

tekst 10

Pampa Blues, 2012

tekst 11

visite.bundestag.de

HA-1004-a-c
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aanvulling op het correctievoorschrift

2021-1

Duits havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,
Bij het centraal examen Duits havo:

Op pagina 6, bij vraag 15 moet naast antwoord B ook antwoord A worden goed
gerekend.
Toelichting:
Afhankelijk van de interpretatie van het woord ‘Revival’ zijn zowel antwoord A als
antwoord B inhoudelijk in gelijke mate goed.
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van
de aanvulling door het CvTE.
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling
door het CvTE.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter

HA-1004-a-21-1-c-A
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Correctievoorschrift HAVO

2021
tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

HA-1004-a-21-2-c
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.
T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
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T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.
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3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Die Wahrheit über „heilsame Schokolade“
1

B

2

A

3

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
het (positieve) onderzoeksresultaat / (het ‘feit’ / de mededeling) dat
chocolade je denkprestaties verbetert / dat chocolade gezond is
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als naar “klant(en)” wordt verwezen.

Tekst 2 „Ich wollte allerhand nicht sein“
4

maximumscore 5
2 e
3 b
4 f
5 g
6 a
per juiste combinatie

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Die Smart-Shopper kommen
5

B

6

C

7

C

8

maximumscore 1
(die) Verknüpfung zwischen Laden und Internet
Opmerkingen
 Acceptabel: (Die bestmögliche) Gegenwehr des traditionellen Handels
 Ook het scorepunt toekennen als op een andere manier duidelijk naar
het goede antwoord wordt verwezen, bijv. ‘de eerste zin van alinea 4’.

9

D

Tekst 4 Pony bei 59 km/h auf Bundesstraße geblitzt
10

A

11

A

Tekst 5 Made in China: …
12

D

13

C

Tekst 6 Mädchen wollen Coiffeuse werden – Buben Maurer
14

D

15

B

16

C

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7 Und diese Biene, die ich meine …
17

C

18

B

19

B

20

B

21

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven.
22

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• De zanger (Karel Gott) moet/moest (van het publiek) het lied op elk van
zijn concerten (in Duitsland) zingen
• Het lied is (door Helene Fischer) gecoverd/opnieuw opgenomen (met
dezelfde tekst)

1
1

Opmerking
Acceptabel bij de tweede deelscore: de nieuwe serie heeft dezelfde
titelsong.
23

D

24

C

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8 Das Truthuhnparadies
25

maximumscore 4
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet
5 wel
6 niet
7 wel
8 niet
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven correct
zes correct
vijf correct
vier of minder correct

4
3
2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven.

Tekst 9 Die Wahrheit über Nachnamen
26

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Haar (achter)naam is te ingewikkeld/lang. /
Mensen zijn minder geneigd op kandidaten met ingewikkelde/lange namen
te stemmen. /
Haar (achter)naam heeft meer dan twee lettergrepen.

Tekst 10 Sitzenbleiben ist die neue Volkskrankheit
27

A

28

A

29

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Vaak achter een scherm zitten (in de vrije tijd) / beeldscherm
• Mensen zitten tijdens het werk (aan hun bureau) / kantoorbanen
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Vraag

Antwoord

30

maximumscore 1
Jede Unterbrechung

31

B

32

B

Scores

Tekst 11 Leon Löwentraut: „Ich lebe gerade meinen Traum.“
33

D

34

D

35

B

36

B

37

A

38

C

Tekst 12 Der K2-Skihelm
39

maximumscore 1
één/1

40

maximumscore 1
drie/3

HA-1004-a-c
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5 Aanleveren scores
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf:
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvakexamen de eerste afname is én
 de scores van alle herkansende kandidaten.
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 25 juni te accorderen.
Ook na 25 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.
derde tijdvak
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Focus, 19.09.2013

tekst 2

Der Standard, 01.10.2016

tekst 3

Focus, 01.03.2013

tekst 4

Die Welt, 24.06.2014

tekst 5

Stern, 12.10.2016

tekst 6

www.20min.ch, 14.11.2013

tekst 7

Kölner Rundschau, 09.09.2016

tekst 8

Stephan Sarek: Das Truthuhnparadies (1997)

tekst 9

Focus, 26.5.2012

tekst 10

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2013

tekst 11

Spiegel online, 14.10.2016

tekst 12

Gebrauchsanweisung K2-Skihelm

HA-1004-a-c
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aanvulling op het correctievoorschrift

2021-2

Duits havo
Centraal examen havo
Tijdvak 2
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,
Bij het centraal examen Duits havo:

Op pagina 7, bij vraag 21, moet
1
2
3
4

wel
wel
wel
wel

vervangen worden door:
1
2
3
4

wel
wel
wel / niet
wel

Toelichting:
Omdat in stelling 3 niet geheel duidelijk is of de andere serie al gestopt is of nog moet
stoppen, en de tekst hierover net zo min uitsluitsel geeft, wordt zowel WEL als NIET
goed gerekend.
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van
de aanvulling door het CvTE.
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling
door het CvTE.

HA-1004-a-21-2-c-A
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Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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Correctievoorschrift HAVO

2021
tijdvak 3

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

HA-1004-a-21-3-c
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.
T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
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NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.
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3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Blau
1

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Opmerking
Ook scorepunten toekennen als in plaats van ‘wel’ en ‘niet’ ‘goed’ en ‘fout’
of ‘+’ en ‘-’ geschreven is of op een andere manier duidelijk is gemaakt wat
bedoeld wordt.

Tekst 2 Aus der Not eine App gemacht
2

A

3

C

HA-10 04-a-c
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Vraag

4

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
door het samenbrengen van vier burgemeesters (van buurgemeenten) en
de/een minister (van onderwijs/cultuur)
Opmerkingen
 Ook scorepunt toekennen als in plaats van burgemeesters en ministers
“verschillende politici” wordt genoemd.
 Geen scorepunt toekennen als alleen burgemeester(s) of alleen
minister(s) genoemd worden.

5

D

6

C

7

maximumscore 1
Een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
 (het tijdschrift) Focus / een tijdschrift
 (de/een verzekeraar) Ergo (Versicherungsgruppe) / een verzekeraar
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als één van beide elementen ontbreekt.

Tekst 3 Deutsch lernen? Non, merci!
8

A

9

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
In Frankrijk is de jeugdwerkeloosheid erg hoog. /
In Duitsland / Met Duits / Dan / Daarmee zijn de kansen op een baan (veel)
groter.

10

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
In klassen waarin Duits gegeven wordt, zitten goede leerlingen.
Opmerking
Acceptabel: Klassen waarin Duits gegeven wordt, zijn veeleisend.

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Daddeln für alle
11

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
om punten te verzamelen (voor een [computer]spel / (het [computer]spel
Chore Wars) /
om van hem te winnen (bij een [computer]spel / het [computer]spel Chore
Wars)

12

D

13

D

14

B

15

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Computerspellen zorgen voor tevredenheid/bevrediging / Je kunt zien
hoe je beter wordt
• Computerspellen zijn goed voor het saamhorigheidsgevoel

16

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• SuperBetter: zieken motiveren om aan het eigen genezingsproces mee
te werken / het eigen genezingsproces te bevorderen
• School: de (hele) lesstof (van een school)
doorgeven/overdragen/overbrengen

1
1

1
1

Opmerking
Geen scorepunt aan het element toekennen als de naam of de functie
ontbreekt.

Tekst 5 Staub wird zu Wolken-Eis
17

C

18

C

Tekst 6 Kinder sind auch nur Menschen
19

B

20

C

HA-1004-a-c
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Vraag

21

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze laten alleen (de) kunst zien. / Ze laten (de) kunst zien zonder
commentaar.
Opmerkingen
 Acceptabel: Het mooie in plaats van (de) kunst.
 Geen scorepunt toekennen als “alleen” of “zonder commentaar”
ontbreekt.

Tekst 7 Schneller länger erholen
22

D

23

B

24

D

25

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
om de overgang van vakantie naar werk makkelijker te maken / soepel(er)
te laten verlopen /
om de ontspanning / het vakantiegevoel langer vast te kunnen houden

26

C

27

D

Tekst 8 Richtiger Riecher
28

maximumscore 3
2 g
3 d
4 c
5 a
6 b
indien
indien
indien
indien

HA-1004-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Die Wahrheit über „gesundes Popcorn“
29

D

Tekst 10 Chicks und Chicken Wings im Check
30

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Cheeseburger is een aanvulling of een differentiatie van de Duitse taal
(Chicken Wings niet).
Voor Chicken Wings is er een goede vertaling in het Duits (voor
Cheeseburger niet).

Tekst 11 Zweite Chance fürs Brot
31

B

32

C

33

D

34

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
 Ze heeft (meer) personeel aangenomen. / Er was (meer) personeel
nodig.
 Ze heeft een prijs gewonnen.
 Ze heeft een tweede winkel geopend.
indien drie correct
indien twee correct
indien één of geen correct

2
1
0

35

A

36

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De klanten willen tot sluitingstijd uit het hele assortiment kunnen kiezen.
Opmerking
Acceptabel: Er wordt te veel gebakken. / Er is overproductie om de klanten
tevreden te houden.

37
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 Kaffeefahrt mit den Stars
38

B

39

B

40

C

41

C

42

maximumscore 1
(bij) twee

Tekst 13 Tipps für die mündliche Bewerbung
43

maximumscore 1
nee; Fragen nach
Opmerkingen
 Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen
of de juiste zin op een andere manier is aangewezen.
 Geen scorepunt toekennen als ‘nee’ of het juiste citaat ontbreekt.

44

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
negatief spreken / kwaadspreken over je vorige baan/baas
Opmerking
Wel scorepunt toekennen als door een antwoord als ”niets negatiefs
zeggen over je vorige baan” een dubbele ontkenning is geformuleerd en
het antwoord dus daardoor eigenlijk onjuist is.

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

Profil, 04.03.2012

tekst 2

Focus, 01.07.2013

tekst 3

Walsroder Zeitung, 30.12.2013

tekst 4

Focus, 26.11.2012

tekst 5

Focus, 21.11.2011

tekst 6

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.04.2012

tekst 7

Focus, 13.08.2012

tekst 8

Focus, 18.04.2012

tekst 9

Focus, 26.03.2012

tekst 10

Focus, 13.03.2008

tekst 11

Öko-Test, 01.08.2013

tekst 12

Focus, 05.12.2012

tekst 13

www.rollingpin.at

HA-10 04-a-c
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Correctievoorschrift HAVO

2019

tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1

T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 „Vergebung der Sünden“
1

B

2

C

Tekst 2 Legokunst
3

D

4

A

5

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Ze posten foto’s van zijn project/kunst / de legokunst (op Instagram /
op het internet)
• Ze bootsen zijn project/kunst / de legokunst na / doen hem na

1
1

Opmerking
Voor het eerste element geen scorepunt toekennen als blijkt dat het gaat
om andere kunst dan die van Jan Vormann of voor een antwoord als ‘Ze
posten foto’s’.
6

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

7

2
1
0

D

HA-1004-a-19-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Vom Jungen mit Werkzeugkasten zum Möbeldesigner
8

B

9

A

10

B

11

D

12

A

13

B

Tekst 4 Die Wahrheit über das Gesäß des Menschen
14

E

15

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De vorm (van het zitvlak) / Het zitvlak is veranderd (door gewichtstoename
of -afname).
Opmerking
Acceptabel: omdat de bestuurder winterspek heeft gekregen / dikker is
geworden

Tekst 5 15 000 Volt statt Sternenhimmel
16

17

18

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Als de trein niet rijdt, kan er toch stroom op de bovenleiding staan /
Bovenleidingen staan altijd onder spanning
• Als je de leiding niet aanraakt, kun je ook/toch onder stroom komen te
staan / kan je lichaam als geleider functioneren
maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Ze wilde naar de sterren kijken /
Het leek haar idyllisch
• Een vriendje/jongen/jongeman / haar begeleider stelde het voor

1
1

1
1

A
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Vraag

Antwoord

19

D

20

maximumscore 1
Aufklärungsfilm (regel 36)

21

C

Scores

Tekst 6 Rabensommer
22

maximumscore 4
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
5 niet
6 niet
7 wel
8 wel
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven correct
zes correct
vijf correct
vier of minder correct

4
3
2
1
0

Tekst 7 Mit dem Essen spielt man doch!
23

A

24

C

Tekst 8 „Gehst du Bus?“ Kiezdeutsch gibt’s bald ohne Kiez
25

D

26

D

27

B

28

D
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Vraag

29

30

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• van Turkse klasgenoten / Turken / migranten
• van sprekers van het Berlijns(e dialect) / Berlijners / mensen die (een)
dialect spreken

1
1

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
het weglaten (en/of afkorten) van lidwoorden en/of voorzetsels/preposities
Opmerkingen
− Acceptabel: het weglaten van woorden/lidwoorden/voorzetsels
− Geen scorepunt toekennen als ‘artikelen’ in plaats van ‘lidwoorden’
genoemd wordt.

31

A

32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het Turks (in Duitsland) verandert sterk onder invloed van het Duits. /
Het Turks (in Duitsland) neemt Duits uitdrukkingen en constructies (uit de
Duitse grammatica) over.

33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(over de aanname) dat leerlingen/jongeren (die “Kiezdeutsch”
gebruiken/spreken), weten hoe het in de standaardtaal / in het Duits /
officieel/eigenlijk hoort/moet / dat hun taal afwijkt van de standaardtaal

34

B

Tekst 9 Sprühst du, klau ich
35

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Lederhosen-Donnerstag immer beliebter
36

maximumscore 3
1 wel
2 wel
3 niet
4 wel
5 wel
6 niet
indien
indien
indien
indien

zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

3
2
1
0

Tekst 11 Schaffen wir das Komma ab, Herr Runkehl?
37

A

38

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Er worden emoticons/smileys van gemaakt / Ze worden gecombineerd
tot een andere betekenis
• Ze worden achter elkaar gezet / herhaald /
Ze worden gebruikt om (een stukje) tekst / een woord te
benadrukken/intensiveren/beklemtonen
Ze worden gebruikt om een stukje tekst / een woord te vervangen

39

1

1

E

Tekst 12 Diese Strafen drohen ignoranten Fahrradfahrern
40

maximumscore 1
Je moet het verkeer kunnen horen / op het verkeer kunnen reageren.
Opmerking:
Acceptabel: Het geluid mag niet te hard staan.

41

maximumscore 1
leider
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5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens.
Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij
te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Focus, 07.03.2013

tekst 2

www.berliner-zeitung.de, 13.05.2016

tekst 3

www.nrz.de, 08.06.2015

tekst 4

Focus, 07.04.2012

tekst 5

www.spiegel.de, 04.08.2015

tekst 6

Elisabeth Steinkellner: Rabensommer, 2015

tekst 7

Focus, 02.12.2013

tekst 8

Die Welt, 29.06.2014

tekst 9

Focus, 24.11.2008

tekst 10

www.salzburg.orf.at, 25.06.2015

tekst 11

Der Spiegel, 25.09.2013

tekst 12

Berliner Zeitung, 21.10.2015
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aanvulling op het correctievoorschrift

2019-1

Duits havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,
Bij het centraal examen Duits havo:

Op pagina 7, bij vraag 20 moet altijd 1 scorepunt worden toegekend, ongeacht of er wel
of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
Toelichting:
Een directe aanleiding wordt onvoldoende duidelijk in de tekst genoemd.
en
Op pagina 8, bij vraag 34 moet naast antwoord B ook antwoord A worden goed
gerekend.
Toelichting:
Zowel antwoord A als antwoord B zijn inhoudelijk in gelijke mate goed.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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Correctievoorschrift HAVO

2019

tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

HA-1004-a-19-2-c
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3

4
5

De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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4

5

6
7

8
9

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1

T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Tagsüber Lehrer, abends Ork
1

D

2

maximumscore 1
Eigendynamik (regel 53)

3

D

4

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• (het volgen van) een smeedcursus
• het trainen van vechttechnieken / (het deelnemen aan) een
vechttraining

1
1

Opmerkingen
− Als bij het 1e element het aspect ‘smeden’ en/of bij het 2e element het
aspect ‘vechten’ ontbreekt, dan voor dit element geen scorepunt
toekennen.
− Acceptabel: als bij het 2e element ‘strijden’ in plaats van ‘vechten’
wordt gebruikt.
5

maximumscore 1
unterschiedlich(sten) (regel 30)

6

maximumscore 1
b-a-d-c

7

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

8

2
1
0

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Zahnbürste mit Smartphone-Anbindung
9

B

Tekst 3 Warnhinweise für Raucher
10

A

11

D

Tekst 4 Alte Panini-Bildserien bringen bis zu 15.000 Euro ein
12

B

13

B

14

B

15

C

16

A

17

B

18

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen
19

maximumscore 4
1 niet
2 wel
3 wel / niet
4 wel
5 niet
6 niet
7 niet
8 wel
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven correct
zes correct
vijf correct
vier of minder correct

4
3
2
1
0

Tekst 6 Last-Minute-Lernen
20

maximumscore 3
1 g
2 a
3 f
4 d
5 c
indien
indien
indien
indien

vijf correct
vier correct
drie correct
twee of minder correct

3
2
1
0

Tekst 7 Wer war der erste Künstler?
21

C

22

D

23

maximumscore 1
Zeit (regel 32)
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Vraag

Antwoord

24

maximumscore 1
in Afrika

25

C

Scores

Tekst 8 Einfach mal ausschalten
26

A

27

A

28

maximumscore 1
1 niet
2 wel
indien twee correct
indien één of geen correct

1
0

Tekst 9 Der/die/das Nutella
29

A

30

D

31

C

32

C

33

maximumscore 1
Kontextbezogen(es) (regel 43)

34

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Die Mode aus der App
35

maximumscore 3
1 wel
2 wel
3 niet
4 niet
5 niet
6 niet
indien
indien
indien
indien

zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

3
2
1
0

36

maximumscore 1
Vermittlungsprovision (regel 25)

37

C

38

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Hoe meer details op een foto te zien zijn, hoe beter het zoekresultaat. /
Hoe unieker/uitgesprokener/herkenbaarder een kledingstuk is, hoe beter
het zoekresultaat. /
Als merk/logo en details op de foto te zien zijn, levert dat een beter
zoekresultaat op.

39

A

40

C

Tekst 11 Was das Solo-Leben leichter macht
41

maximumscore 1
Neue Möglichkeiten entdecken
Opmerking
Acceptabel: Als in dit geval de juiste Nederlandse vertaling wordt gegeven.
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Vraag

42

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Vrouwen/Ze hebben betere/goed ontwikkelde sociale vaardigheden / een
betere band met familie en vrienden.
Opmerking
Acceptabel: Vrouwen/Ze zijn socialer.

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Süddeutsche Zeitung-Magazin, Dezember 2016

tekst 2

Focus online, 06.01.2014

tekst 3

Focus, 08.07.2013

tekst 4

Die Welt, 21.08.2011

tekst 5

Ulla Scheler: Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen, 2016

tekst 6

BRAVO, 19.11.2014

tekst 7

GEO, 01.12.2015

tekst 8

Westfälische Nachrichten, 14.05.2014

tekst 9

Süddeutsche Zeitung, 01.08.2015

tekst 10

Focus, 19.09.2013

tekst 11

Focus, 13.06.2015
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Correctievoorschrift HAVO

2018
tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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3

4
5

De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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5

6
7

8
9

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1

T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Wetterschutz zum Sitzen
1

B

2

B

3

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• vroeg opstaan (om er een te bemachtigen) / er vroeg bij zijn
• online reserveren

4

B

5

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze zijn allebei verkocht voor een goed doel / geveild.

1
1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen als bij “verkocht” het element “goed doel”
ontbreekt.
6

D

Tekst 2 Love@Miriam
7

B

8

A

Tekst 3 Jo-Jo-Effekt ist gesünder als erwartet
9

maximumscore 1
a-d-c-b
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Yes, we speak Deutsch
10

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Duitsland wordt (steeds) aantrekkelijker als (economisch) vestigingsland / voor bedrijven. / Duitsland is een belangrijke economische factor
• Berlijn is (een) trendy (kunst- en cultuurstad). / het (positieve/trendy)
imago van Berlijn (als kunst- en cultuurstad)

1
1

Opmerking
Geen scorepunt voor het eerste element toekennen als het aspect
“vestigingsland”, “bedrijven” of “economische factor” ontbreekt.
11

D

12

maximumscore 1
Sprachschöpfungen (regel 23)

13

A

14

C

15

maximumscore 1
Hipster[n] (regel 36 en 42)

Tekst 5 Werbeplakat sorgt für Aufsehen
16

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Er wordt reclame gemaakt met/voor een prijsverhoging. / Je verwacht
dat de “van”-prijs hoger is dan de “voor”-prijs
• Er wordt gemeld dat de kleding door mensen is gemaakt. /
De vermelding “Made by Humans”

17

C

18

A

19

F
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Die Wahrheit über Mücken
20

C

21

B

Tekst 7 Burkhard Spinnen: Müller hoch drei
22

maximumscore 4
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
5 niet
6 wel
7 niet
8 niet
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven correct
zes correct
vijf correct
vier of minder correct

4
3
2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven, zoals bijvoorbeeld positief en
negatief, goed en fout, + en -.

Tekst 8 Lebensraum Todesstreifen: 25 Jahre „Grünes Band
Deutschland“
23

B

24

A

25

A
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Vraag

26

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
omdat daar geen (intensieve) landbouw en/of (grootschalige) bebouwing
waren/was /
omdat ze niet tegen (intensieve) landbouw en/of (grootschalige) bebouwing
kunnen (en die waren daar niet)
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als één van de elementen ‘landbouw’ of
‘bebouwing’ ontbreekt.

27

D

28

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• gedenkteken (voor / herinnering aan [de] / 40 jaar [Duits-Duitse]
geschiedenis) / monument (voor vrede [en democratie])
• (eco-)toerisme

29

1
1

D

Tekst 9 Kakerlaken sollen Menschen retten
30

31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• om gewonden/mensen (onder het puin / in ingestorte huizen) op te
sporen
• om een overzicht van een verwoest gebied/rampgebied te krijgen

1
1

maximumscore 1
Küchenschaben gelten (regel 15)
Opmerking
Het scorepunt wel toekennen als op een andere manier de juiste zin is
aangegeven.

32

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Alles Müller, oder was?
33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Bij een huwelijk neemt een (bruids)paar de minst voorkomende
(achter)naam (van hen beiden) aan.

34

B

Tekst 11 Link ins Leere
35

A

36

A

37

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(de) angst voor misbruik (door hackers) / de angst dat hackers je naar een
andere site kunnen leiden / misbruik kunnen maken van de QR-codes /
de angst om gehackt te worden
Opmerking
Acceptabel: de (mogelijke) onveiligheid / hacken.

38

A

39

C

40

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 Die wichtigsten Lebensmittel im Check
41

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als de juiste waardering op een andere
manier aan de bewering is gegeven, zoals bijvoorbeeld positief en
negatief, goed en fout, + en -.

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei.
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens.
Ook na 29 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

DB Mobil, 01.08.2013

tekst 2

Berliner Morgenpost, 28.12.2012

tekst 3

Focus, 11.06.2011

tekst 4

Focus online, 14.12.2013

tekst 5

de.finance.yahoo.com, 09.02.2015

tekst 6

Focus, 11.06.2012

tekst 7

Burkhard Spinnen: Müller hoch drei, 2008

tekst 8

www.alumniportal-deutschland.org, november 2014

tekst 9

Berliner Zeitung, 01.07.2013

tekst 10

DB Mobil, april 2011

tekst 11

Handelsblatt, 11.10.2013

tekst 12

www.bild.de, 19.03.2014
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aanvulling op het correctievoorschrift

2018-1

Duits havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,
Bij het centraal examen Duits havo:

Op pagina 5, bij vraag 5 moet
De kern van een goed antwoord is:
Ze zijn allebei verkocht voor een goed doel / geveild.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als bij “verkocht” het element “goed doel” ontbreekt.
vervangen worden door:
De kern van een goed antwoord is:
Ze zijn allebei verkocht/geveild voor een goed doel.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als het element ‘voor een goed doel’ ontbreekt.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter

HA-1004-a-18-1-c-A
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Correctievoorschrift HAVO

2018

tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1

T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Der Vater der lächelnden Männchen
1

B

2

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Kunststof werd te duur (als grondstof voor andere/grotere producten).

3

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Hij heeft de productie niet naar (Aziatische) lagelonenlanden / het
buitenland verlegd / Hij heeft (een deel van / de helft van) de productie
in Duitsland gehouden
• Hij is niet naar de beurs gegaan / is onafhankelijk gebleven

4

D

5

A

6

C

1
1

Tekst 2 Unternehmer-Chefin lobt Rauchpausen
7

D

8

A

Tekst 3 Sommerschlussverkauf im Netz
9

A
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Vraag

10

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
• De artikelen zijn snel uitverkocht
• De zoekmachine werkt niet (goed)
• Op tijden dat er wel spullen zijn, moeten de meeste mensen werken /
Het later nog een keer proberen kunnen alleen huisvrouwen en
werklozen /
Als de producten opnieuw aangeboden worden, hebben alleen
huisvrouwen en werklozen tijd

1
1

1

Tekst 4 Schillernde Aussichten für Solarhäuser
11

B

12

C

Tekst 5 Wer ist wo wann und wie oft?
13

B

14

D

15

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− (goede) prijs-kwaliteitverhouding
− (interessante) gasten
− (snel) internet / (snelle) internettoegang / (snelle) wifi
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie de elementen correct
genoemd zijn.

16

D

17

maximumscore 1
Investoren (regel 27)

18

C

19

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Flinkes Hirn durch Musik
20

A

21

C

Tekst 7 Weniger Datenklau am Geldautomaten
22

C

23

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Criminelen/daders zoeken naar andere/nieuwe plekken/mogelijkheden (om
te frauderen).

24

A

Tekst 8 Ex ohne Hopp
25

A

26

C
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7

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 75

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Mädchenmeute
27

maximumscore 4
1 wel
2 wel
3 niet
4 niet
5 niet
6 niet
7 wel
indien
indien
indien
indien
indien

zeven correct
zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

4
3
2
1
0

Opmerking
Ook scorepunt(en) toekennen als op een andere manier zoals ‘juist’ en
‘onjuist’, ‘goed’ en ‘fout’, ‘+’ en ‘-’, de correcte waardering aan de bewering
is gegeven.

Tekst 10 Duits für Anfänger
28

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. / Het is goed
voor de economie/handel.
Opmerking
Acceptabel: een economisch argument.

29

A

Tekst 11 Preis klein, Erlebnis groß
30

A

31

A
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Vraag

32

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• voordelen voor de producenten/winkels /
De producenten/winkels kunnen hun oude/overjarige
collecties/producten/spullen (zonder imagoverlies) verkopen
• voordelen voor de regio/werkzoekenden /
De werkgelegenheid (in de regio) wordt gestimuleerd

33

maximumscore 1
verramscht (regel 32)

34

C

35

maximumscore 1
Das bedeutet (regel 34)

1
1

Opmerkingen
− Acceptabel: viel Platz (regel 34)
− Ook scorepunt toekennen als de juiste zin op een andere manier is
aangewezen.

Tekst 12 Angriff der Klon-Kapseln
36

C

37

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
door het verlopen van het patent (op de koffie-cupjes van Nespresso)

38

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze / De capsules/cupjes (van de concurrenten) / zijn makkelijker /
in elke winkel / op elke straathoek / (bijna) overal te verkrijgen.

39

B

40

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze verkopen / hebben allebei een (eigen) machine (voor koffie-cupjes) (op
de markt gebracht).
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Vraag

41

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
• Klon-Kapseln (titel en regel 22)
• Nachahmungen (regel 18)
• Kopien (regel 41)

1
1
1

Tekst 13 Ostertipps
42

D

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 09.05.2015

tekst 2

Focus, 25.01.2013

tekst 3

Der Spiegel, 22.08.2011

tekst 4

Focus, 08.07.2013

tekst 5

Focus, 28.03.2013

tekst 6

Focus, 18.03.2013

tekst 7

Badische Zeitung, 24.12.2011

tekst 8

GEO, 01.12.2014

tekst 9

Kirsten Fuchs, Mädchenmeute, Rowohlt, 2015

tekst 10

Focus, 18.02.2012

tekst 11

Focus, 14.11.2013

tekst 12

Focus, 22.02.2014

tekst 13

mobil, 3/2013
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Correctievoorschrift HAVO

2017

tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald.
1

2

Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Schmied der eigenen Medaille
1

A

2

maximumscore 1
Anhänger (regel 28)
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Vraag

3

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

4

C

5

B

6

B

2
1
0

Tekst 2 Die Illusion vom dritten Arm
7

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Men wil mensen helpen om hun/een prothese als eigen lichaamsdeel te
(gaan) zien/voelen/waarnemen/gebruiken/accepteren/aanvaarden. /
dat mensen hun/een prothese als eigen lichaamsdeel (gaan)
zien/voelen/waarnemen/gebruiken/accepteren/aanvaarden.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als een antwoord gegeven wordt zonder het
element “als eigen lichaamsdeel”.

8

B

9

maximumscore 1
Dazu platzierten (regel 11)
Opmerking
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin
op een andere manier is aangewezen.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Pro und Contra: Schuluniformen
10

maximumscore 4
1 A
2 S
3 S
4 A
5 S
6 A
7 A
indien
indien
indien
indien
indien

zeven correct
zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

4
3
2
1
0

Opmerking
Ook scorepunten toekennen als in plaats van ‘A’ en ‘S’
‘P(ro)’ en ‘C(ontra)’ wordt opgeschreven of als op een andere manier
duidelijk wordt gemaakt wie voor en wie tegen is.

Tekst 4 Mutter bleibt die Beste
11

D

12

B

13

B

14

A

15

C

HA-1004-a-17-1-c

6

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 84

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Genuss und Ruhe
16

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Als het ene zintuig (te veel) belast wordt / als de oren (te veel) belast
worden, kan het andere zintuig / de smaak / de tong niet goed / minder
functioneren / kunnen de hersens zich minder op de smaak concentreren.

17

C

Tekst 6 Falscher Ball
18

D

19

maximumscore 1
Der Fall (regel 20)
Opmerking
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin
op een andere manier is aangewezen.

Tekst 7 Warum ist Herr Herzog häufiger Chef als Herr Fischer?
20

B

21

maximumscore 2
• lengte
• (markante/opvallende/opmerkelijke/pregnante)
gezichtskenmerken/gezichtstrekken

1
1

Opmerking
Acceptabel: Bij het tweede antwoordelement: markante kin.
22

A

23

A

24

A

25

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8 Gesamter Jahrgang fällt durchs Abi
26

A

27

C

28

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
indien drie correct
indien twee correct
indien één of geen correct

29

2
1
0

A

Tekst 9 Stärkste Frau der Wiesn-Welt
30

C

31

maximumscore 1
(Oktoberfest-)Humpen (regel 4)

32

A

Tekst 10 Der Weg zur Toilette
33

D

34

B

35

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Hij had (buiten de werkplek) een privételefoongesprek gevoerd.

36

C

37

A

38

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Soziales Gezwitscher
39

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 12 Illegal in Kreuzberg
40

A

41

C

Tekst 13 Durstlöscher Wasser
42

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Koolzuur maakt water langer houdbaar / houdt water langer vers
• Koolzuur zorgt voor een betere doorbloeding (van het maagslijmvlies) /
Koolzuur zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter (door de maag)
worden opgenomen
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5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de
applicatie wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de
groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

St. Galler Tagblatt, 02.04.2013

tekst 2

Focus, 28.02.2011

tekst 3

Schekker.de, augustus 2012

tekst 4

HÖRZU, 30.04.2009

tekst 5

Focus, 25.10.2010

tekst 6

Der Spiegel, 13.12.2010

tekst 7

www.focus.de, 13.01.2014

tekst 8

Berliner Zeitung, 01.07.2013

tekst 9

Focus, 20.09.2011

tekst 10

Handelsblatt, 11.12.2013

tekst 11

Die Zeit, 16.05.2012

tekst 12

Berliner Morgenpost, 27.12.2012

tekst 13

www.checked4you.de, 15.05.2014
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aanvulling op het correctievoorschrift

2017-1

Duits havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo
Bij het centraal examen Duits havo:

Op pagina 9, bij vraag 42 moet bij de eerste deelscore
•

Koolzuur maakt water langer houdbaar / houdt water langer vers

1

vervangen worden door:
•

Koolzuur maakt water (langer) houdbaar / houdt water langer vers

1

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.
Het College voor Toetsen en Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse
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Correctievoorschrift HAVO

2017

tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Einkaufsfallen im Supermarkt
1

C
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Vraag

2

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− (warm[e]/goed[e]/handig[e]) licht/belichting/verlichting
− planten
− spiegels
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als één van de drie elementen ontbreekt.

3

B

4

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− De gangen (zijn) niet (te) breed / (worden) niet erg breed (gemaakt).
− (Er zijn) manden/bakken / speciale aanbiedingen / producten in de
gangpaden (geplaatst).
− (Er zijn) stickers/afbeeldingen (op de grond) (geplakt).
indien drie correct
indien twee correct
indien één of geen correct

5

2
1
0

C

Tekst 2 In Berlin leben, heißt deutlich länger leben
6

maximumscore 2
• (een goede) medische verzorging (op oudere leeftijd) /
(goede/makkelijke) toegang tot geneeskundige voorzieningen (op
oudere leeftijd)
• genetische (factoren)

1
1

7

C

8

maximumscore 1
(het geven van) borstvoeding

9

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Voor het onderzoek) werd/werden (de) info/gegevens/data gebruikt die
voor het versturen van deze (felicitatie)brieven (aan +105-jarigen)
verzameld waren.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als het element info/gegevens/data ontbreekt.
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Vraag

Antwoord

10

C

11

C

Scores

Tekst 3 Das Radfahrer-Ranking: vorbildliches Holland
12

A

13

C

Tekst 4 Der Turm
14

maximumscore 3
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
5 niet
6 niet
indien
indien
indien
indien

HA-1004-a-17-2-c
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vijf correct
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 PRO und CONTRA: Sitzenbleiben
15

maximumscore 4
1 AS
2 JK
3 JK
4 JK
5 AS
6 AS
7 AS
8 JK
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven correct
zes correct
vijf correct
vier of minder correct

4
3
2
1
0

Opmerking
Acceptabel: Als een kandidaat in plaats van de initialen AS en JK de
volledige namen of Pro/pro/voor/+ en Contra/contra/tegen/- opschrijft of op
een andere manier duidelijk maakt wat hij/zij bedoelt.

Tekst 6 Himmel in Berlin
16

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
het (vooral) ontwerpen/maken van / de focus op / de keuze voor
avondkleding
Opmerking
Geen scorepunt toekennen indien als antwoord alleen “avondkleding”
wordt gegeven.

17

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• De show vindt in de tv-toren/Fernsehturm plaats / de locatie
• Ze zijn van plan om / Ze laten (ook) een model met een (wat) grotere
maat / een oversize-model in hun show (te laten) meedoen
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7 Technik auf Speed
18

C

19

B

20

D

21

A

22

B

23

B

24

B

Tekst 8 Stadt sucht neuen Namen für Facebook-Seite
25

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Niemand kan een stad of land claimen / voor zich opeisen.
Opmerking
Acceptabel: Gebruikers moeten een stad onafhankelijk van marketing of
politiek kunnen “liken”.

26

maximumscore 1
Wir wollen (regel 15)
Opmerking
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin
op een andere manier is aangewezen.

27

maximumscore 1
nee

Tekst 9 Fische gegen den Elektrosmog
28

B
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Vraag

29

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het water (van een aquarium / van aquaria) / Een aquarium / Aquaria
(waarin vissen zwemmen/gehouden worden) absorbeert/absorberen /
neutraliseert/neutraliseren straling/elektrosmog.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als een antwoord wordt gegeven als: “Vissen
absorberen straling.” / “Vissen zijn goed tegen elektrosmog.”

Tekst 10 Fünf von fünf Sternen – alles nur gefälscht?
30

D

31

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De beoordelingen/recensies moeten altijd positief zijn.

32

D

33

B

34

maximumscore 1
nee; Gewissensbisse (regel 20)
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als ‚nee‘ ontbreekt, als het citaat ontbreekt, als
‚nee‘ wordt geantwoord met het verkeerde citaat, als ‚ja‘ wordt geantwoord
met het juiste citaat of als het citaat uit meer dan één woord bestaat.

35

E

Tekst 11 Das Vollgas-Weib
36

maximumscore 1
nee

37

B

38

C

39

D
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Vraag

40

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Gegenüber den (regel 36)
Opmerking
Acceptabel: Als de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin
op een andere manier is aangewezen.

Tekst 12 Blumen für Allergiker
41

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

www.checked4you.de, 03.03.2013

tekst 2

Berliner Morgenpost, 02.04.2014

tekst 3

Stern, 08.07.2010

tekst 4

Uwe Tellkamp: Der Turm, 2008

tekst 5

Öko-Test, 01.08.2013

tekst 6

DB Mobil, 01.01.2013

tekst 7

Focus, 03.09.2014

tekst 8

Rheinische Post, 30.06.2012

tekst 9

Die Welt, 09.03.2013

tekst 10

Süddeutsche.de, 03.09.2013

tekst 11

Focus, 24.12.2012

tekst 12

Focus, 03.09.2012
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Correctievoorschrift HAVO

2016
tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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4
5

De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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5

6
7

8

9

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald.
1

2

Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Gegen die Wand
1

B
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Vraag

2

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

3

maximumscore 1
eintönig (regel 28)

4

maximumscore 1
Landeskadertrainer (regel 40)

5

B

6

maximumscore 2
• prijzengeld
• een vast salaris / geld van een sponsor / sponsorgeld

7

1
1

C

Tekst 2 Die Tüte muss pfiffig sein
8

maximumscore 3
1 b
2 e
3 f
4 a
5 c
6 h
indien
indien
indien
indien

9

zes combinaties correct
vijf combinaties correct
vier combinaties correct
drie of minder combinaties correct

3
2
1
0

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Big Brother für Vögel
10

C

Tekst 4 Angst vor Freitag, dem 13.
11

B

12

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(bang) in bed blijven
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als een antwoord wordt gegeven als “in paniek
raken”.

13

B

14

maximumscore 1
(das) Dutzend des Teufels (regel 15-16)

15

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze kunnen beide niet als bewijs voor de ‘werking’ van vrijdag de 13e
dienen / worden aangevoerd.
Opmerking
Acceptabel: Ze vonden beide niet op een vrijdag de 13e plaats.

16

B

17

A

Tekst 5 Detektor für Knockout-Drogen
18

maximumscore 1
Kriminelle mixen

19

C

HA-1004-a-16-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Meine freie deutsche Jugend
20

maximumscore 4
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
5 wel
6 wel
7 niet
8 niet
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven correct
zes correct
vijf correct
vier of minder correct

4
3
2
1
0

Tekst 7 Greencard für Kotfresser
21

D

22

B

Tekst 8 Weibliche Intuition
23

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze kunnen dan in de poule (weer) hoger komen te staan dan de vrouwen. /
Ze kunnen dan revanche nemen op de vrouwen. /
Ze kunnen dan weer een keer (van de vrouwen) winnen.

24

A

25

B

HA-1004-a-16-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 „Abi 78 war anders als 2012“
26

A

27

D

28

A

29

maximumscore 1
ließ ich mich von meinen Eltern überzeugen
Opmerking
acceptabel: ließ mich überzeugen

30

C

31

C

Tekst 10 Die Wahrheit über Kaffee
32

A

33

B

Tekst 11 Teures Ersatzhotel
34

B

35

B

Tekst 12 Lachen, zwinkern, traurig sein
36

C

37

maximumscore 1
Einmal ging (regel 19)

38

D

HA-1004-a-16-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

39

De kandidaten hoeven deze vraag niet te maken. Ongeacht of de vraag
beantwoord is en ongeacht het gegeven antwoord moet een scorepunt
worden toegekend.
Instructie voor wolf: bij deze vraag N invullen.

40

B

41

D

Tekst 13 Fernseher
42

maximumscore 1
(de) Sony (Bravia Serie X900A)

43

maximumscore 1
(de) Hisense (XT880) en (de) LG (Ultra-HD-TV).
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als slechts één van de twee merknamen wordt
genoemd of slechts één merknaam correct is.

HA-1004-a-16-1-c
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2013

tekst 2

Welt am Sonntag, 20.04.2008

tekst 3

Süddeutsche Zeitung, 09.03.2013

tekst 4

Focus Online, 22.04.2012

tekst 5

Der Spiegel, 22.08.2011

tekst 6

Fragment uit „Meine freie deutsche Jugend”, 2003

tekst 7

Der Spiegel, 23.05.2011

tekst 8

Neue Rheinische Zeitung, 28.10.2010

tekst 9

Rheinische Post, 30.06.2012

tekst 10

Focus, 30.10.2012

tekst 11

www.welt.de, 19.12.2009

tekst 12

Augsburger Allgemeine, 19.09.2012

tekst 13

Focus, 21.01.2013

HA-1004-a-16-1-c

10

e inde

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.



Pagina: 109

Correctievoorschrift HAVO

2016
tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

HA-1004-a-16-2-c
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3

4
5

De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

HA-1004-a-16-2-c
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5

6
7

8

9

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

HA-1004-a-16-2-c
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

HA-1004-a-16-2-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Bierhauptstadt ohne Bier
1

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dat zijn (lievelings)bier/Augustiner(-bier) (in München) niet/nergens (meer)
te koop was.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als niet duidelijk wordt dat het om ‘zijn bier’ of
om ‘Augustiner-bier’ gaat.

2

C

3

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er wordt geen reclame voor (Augustiner-bier) gemaakt.

4

maximumscore 1
Der alljährige (regel 41)
Opmerking
acceptabel: Brauereien wie (regel 42)

5

C

6

C

Tekst 2 Chip- und Haftpflicht für Hunde
7

B

8

maximumscore 1
gemeentes
Opmerking
acceptabel: ontvangers van hondenbelasting

HA-1004-a-16-2-c
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Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Nee. Wer nachweisen (alinea 4)
Opmerking
Geen scorepunt toekennen wanneer ‘ja’ of ‘nee’ ontbreekt, wanneer het
citaat ontbreekt of wanneer ‘ja’ met het juiste citaat of ‘nee’ met een onjuist
citaat wordt geantwoord.

10

B

Tekst 3 Voßkuhle warnt vor der Sammelwut von Facebook
11

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Je weet niet of je/de data echt weg zijn als je ze hebt verwijderd / laten
verwijderen.
Opmerking
acceptabel: Je/De privacy komt in gevaar.

12

A

Tekst 4 Wo bist du?
13

C

14

B

15

maximumscore 2
• Kontaktauffrischung (regel 31)
• Ex-Kumpel-Suche (regel 38)

1
1

Opmerking
acceptabel: Bedürfnis nach Kontaktauffrischung (regel 31)

HA-1004-a-16-2-c
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 3
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
5 niet
6 wel
indien
indien
indien
indien

zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

3
2
1
0

17

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze zijn bang dat iedereen zijn eigen belang gaat volgen / de
community/groep uit elkaar valt / zal/kan vallen.

18

A

Tekst 5 Noten für Lehrer auf spickmich.de erlaubt
19

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
op (het recht op) vrijheid van meningsuiting (en vrije communicatie) (dat
zwaarder weegt dan het recht op privacy)

20

C

21

A

22

C

HA-1004-a-16-2-c

7

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 116

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Altes Brot
23

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 7 Reise nach Marokko
24

maximumscore 3
2 h
3 g
4 a
5 b
6 e
7 c
indien
indien
indien
indien

zes combinaties correct
vijf combinaties correct
vier combinaties correct
drie of minder combinaties correct

3
2
1
0

Tekst 8 In Spanien nachts Paella essen
25

26

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• op een ongebruikelijk tijdstip / na 11.00 uur (nog) cappuccino drinken
(in Italië)
• handdoeken op strandstoelen/ligstoelen leggen (om deze zo te
reserveren)

1
1

A

HA-1004-a-16-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Glaube, Hoffnung, Pflaster
27

C

28

D

29

D

Tekst 10 Seelenstriptease per Bleistift
30

B

31

C

32

B

33

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Dagboekschrijvers blijven (lang[er]) in hun negatieve gevoelens
hangen
• Dagboeken worden (vaak/vaker) geschreven door mensen die (toch al)
ziek zijn. / Mensen met gezondheidsproblemen schrijven (vaker)
dagboeken (dan gezonde mensen)

34

C

35

B

1

1

Tekst 11 Hardware mit Verfallsdatum
36

maximumscore 3
1 wel
2 niet
3 niet
4 wel
5 wel
6 niet
indien
indien
indien
indien

HA-1004-a-16-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 Das Entscheidende im FOCUS
37

maximumscore 1
Nee. Neuer FOCUS-Abonnent
Opmerking
Geen scorepunt toekennen wanneer ‘ja’ of ‘nee’ ontbreekt, wanneer het
citaat ontbreekt of wanneer ‘ja’ met het juiste citaat of ‘nee’ met een onjuist
citaat wordt geantwoord.

Tekst 13 Igitt!
38

A

39

B

40

C

41

maximumscore 2
• (tegen) bedorven eten (en drinken)
• (tegen) mensen die (ongewenst) te dichtbij staan/komen / komen staan

HA-1004-a-16-2-c
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma
WOLF. Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Focus, 30.07.2012

tekst 2

Neue Osnabrücker Zeitung, 26.05.2011

tekst 3

Focusonline, 06.11.2011

tekst 4

Focus, 23.12.2005

tekst 5

Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 23.06.2009

tekst 6

Focus, 19.12.2011

tekst 7

Focus, 22.03.2010

tekst 8

KulturSPIEGEL, 25.07.2011

tekst 9

Focus, 01.09.2012

tekst 10

Die Welt, 19.12.2009

tekst 11

Focus, 02.01.2013

tekst 12

Focus, 12.02.2014

tekst 13

www.rp-online.de, 16.11.2012

HA-1004-a-16-2-c
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Correctievoorschrift HAVO

2015

tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Titus - der Herr der Bretter
1

B

2

maximumscore 1
Er holte (regel 31)

3

A

4

B
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Vraag

5

Antwoord

Scores

A

Tekst 2
6

D

Tekst 3 Produktpiraten immer frecher
7

maximumscore 1
7

8

maximumscore 1
op (de) mensen / jongeren die (de) plagiaat/imitatie-producten
(bewust/toch) kopen
Opmerking
Acceptabel: op de klanten / 40% van de Europeanen onder de 35.

Tekst 4 Engagierter Student sucht … Ehrenamt
9

maximumscore 1
4-2-1-3

10

B

11

B

12

B

13

maximumscore 1
3

14

D

15

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Hochzeit mit Folgen
16

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bevat de volgende twee elementen:
• Het bruidspaar heeft (de zaaleigenaar) (deels) zwart betaald
• Iets wat/Cadeaus die je niet gekregen hebt, kun je niet vergoed
krijgen. / Het is niet het doel van een bruiloft om winst te maken

1
1

Tekst 6 HÄ?? Jugendsprache unplugged
17

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dat (ook) de lezer / een ander / een andere vader en/of moeder zijn/haar
kind ook niet altijd begrijpt/verstaat.

18

B

Tekst 7 Deutschland sucht den Superkanzler
19

maximumscore 3
1 d
2 e
3 4 5 f
6 b
7 c
8 a
indien
indien
indien
indien

zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

3
2
1
0

Tekst 8 Jeanswäsche mit Spezialpaste
20

maximumscore 2
• Umweltbelastung
• Lungenschäden

21

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Jobsuche im Ausland
22

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 10 Die wunderbare Welt der Spickzettel
23

maximumscore 1
Gedächtnisstütze (regel 9-10)

24

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Hij heeft (in de betreffende wedstrijd / in de kwartfinale) (twee)
(Argentijnse) penalty’s gestopt.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als in het antwoord één/ʼn penalty wordt
genoemd.

25

C

26

maximumscore 1
Nee. Und nicht (regel 23)
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als ‘nee’ of het citaat ontbreekt.

27

D
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Vraag

28

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

29

2
1
0

C

Tekst 11 Kandidaten müssen Preisgeld versteuern
30

C

31

B

Tekst 12 Mein Ladegerät
32

maximumscore 2
• In den (regel 1)
• Wahrscheinlich schluchzt (regel 6)

33

C

34

maximumscore 1
8

35

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Omdat men zijn (1 jaar oude) (mobiele) telefoon erg oud vindt/vond. /
Omdat men het raar vindt/vond dat hij zo’n oude (mobiele) telefoon
heeft/had. /
Omdat zijn (mobiele) telefoon zo oud is/was.

36

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 13 Wenn das Handy mayday meldet
37

B

38

maximumscore 1
Pariente entwickelte (regel 31)

39

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Daar zag Meidad Pariente/hij een ongeluk, waar zijn broer bij betrokken
bleek te zijn. /
Daar was het ongeluk met zijn broer gebeurd.

40

A

41

C

42

maximumscore 1
nee

Tekst 14 Rauchen: Stopp!
43

maximumscore 1
3

44

maximumscore 1
1

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

Westdeutsche Zeitung 18.12.2009

tekst 2

HÖRZU 02.07.2010

tekst 3

Meller Kreisblatt 31.05.2011

tekst 4

Walsroder Zeitung 31.12.2011

tekst 5

Meller Kreisblatt 27.05.2011

tekst 6

Die Welt 27.02.2007

tekst 7

HÖRZU 05.06.2009

tekst 8

Der Spiegel 23.04.2011

tekst 9

http://www.rp-online.de 04.01.2011

tekst 10

faz.net 06.06.2010

tekst 11

Focus online 05.03.2008

tekst 12

Focus 14.12.2006

tekst 13

Jüdische Allgemeine 28.07.2011

tekst 14

HÖRZU 12.10.2007
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aanvulling op het correctievoorschrift

2015-1

Duits havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo
Bij het centraal examen Duits havo:

Op pagina 6, bij vraag 19 mogen alleen scorepunten toegekend worden voor een juiste
combinatie van een vraag (een cijfer) en een antwoord (een letter).

NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede
beoordeling van de kandidaten.
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
Drs. P.J.J. Hendrikse,
Voorzitter
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Correctievoorschrift HAVO

2015

tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Klage ums Streichen von Klassen
1

C

2

maximumscore 1
Musterurteil
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Baumbestimmung per iPhone
3

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het is (bij jongeren) slecht gesteld met de kennis van planten- en
diersoorten / planten en dieren.
Opmerking
Acceptabel: “biologische kennis” in plaats van kennis van planten- en
diersoorten / “soorten” in plaats van planten- en diersoorten

4

maximumscore 1
nee

5

B

6

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het feit dat je (ook zonder [veel] kennis) snel / gemakkelijk / met een paar
klikken / de (dier- en/of planten)soort kunt bepalen. /
De app is gebruiksvriendelijk / intuïtief te bedienen.

Tekst 3 Wenn das Bett zum Schreibtisch wird
7

maximumscore 1
Een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
− (ein richtiges) Büro
− Home-office
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als maar één antwoordelement genoemd
wordt.

8

C

9

maximumscore 2
Een goed antwoord bevat de volgende twee elementen:
• Langschläfer können (regel 9)
• Man kann (regel 15)
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Vraag

10

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Kies het mooiste plekje (van je huis/woning) (als werkplek)
• Houd werk(plek) en privé(vertrekken) (streng) gescheiden

1
1

Opmerkingen
− Acceptabel in plaats van het eerste element: Kies een werkplek met
ramen.
− Geen punten toekennen voor een antwoord als “Zorg voor een goede
sfeer”.
11

D

12

A

13

D

Tekst 4 Gesucht: Der Fahrer dieses Autos
14

B

15

E

Tekst 5 Klos putzen in Bonanza City
16

maximumscore 3

1
3
6
7
8
9

f
h
g
c
b
d

indien
indien
indien
indien
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Klassische Reisebüros trotzen der Konkurrenz aus
dem Internet
17

C

18

maximumscore 1
Mit drei (regel 1)

19

maximumscore 2
Een goed antwoord bevat de volgende twee elementen:
• Preistransparenz (regel 22)
• Auswahl (regel 25)

20

1
1

maximumscore 1
betrouwbaarheid
Opmerking
Acceptabel: eerlijkheid

21

D

22

B

23

D

24

A

Tekst 7 Shops tricksen Kunden aus
25

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Zij zijn niet eerlijk over de basisprijs / prijs per eenheid. /
Zij noemen de basisprijs / de prijs per eenheid niet.
Opmerking
Acceptabel: misleidende prijsvermelding /
als grondprijs wordt genoemd in plaats van basisprijs

26

C
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Vraag

27

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het gegeven dat op internet het uitlekgewicht/nettogewicht niet
aangegeven hoeft te worden. /
niet alle informatie genoemd hoeft te worden.

Tekst 8 Fremdschämen leicht gemacht
28

D

29

D

30

B

Tekst 9 Müll, der auf der Seele lastet
31

C

32

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet

33

34

indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Vrouwen ruimen de rommel van hun mannen vaak op
• Mannen zoeken minder snel hulp / Vrouwen zoeken eerder hulp

1
1

B
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Vraag

35

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
de erfelijke/genetische component
Opmerkingen
− Geen scorepunt toekennen als alleen “dynastische ervaringen” en/of
“de verzamelwoede van ouders en grootouders” als antwoord wordt
gegeven zonder verdere uitleg.
− Acceptabel: geleerd van de (voor)ouders / kopieergedrag

36

maximumscore 1
Vielschichtigkeit (regel 53)

Tekst 10 Auf die leichte Schulter
37

B

Tekst 11 Liebesschlösser anbringen
38

D

39

D

40

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Omdat elke relatie uniek is. / Uit respect voor een vroegere relatie.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 „Erst Zigaretten, dann Tabletten“
41

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

42

2
1
0

C

Tekst 13 Das gepflegte Geheimnis der Hundezunge
43

B

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito.

6

Bronvermeldingen

tekst 1

Focus, 14.06.2010

tekst 2

Meller Kreisblatt, 01.06.2011

tekst 3

Walsroder Zeitung, 29.12.2012

tekst 4

Aachener Nachrichten, 19.08.2010

tekst 5

Süddeutsche Zeitung im Internet, 16.09.2007

tekst 6

www.derwesten.de, 29.02.2012

tekst 7

www.focus.de, 25.05.2011

tekst 8

www.bz-berlin.de, 20.10.2011

tekst 9

Focus online, 04.11.2011

tekst 10

Neue Ruhrzeitung, 26.08.2010

tekst 11

Kulturspiegel, mei 2011

tekst 12

Focus, 17.10.2010

tekst 13

Welt am Sonntag, 29.05.2011
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Correctievoorschrift HAVO

2014

tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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4
5

De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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4

5

6
7

8
9

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld.
Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag
dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
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Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Klamotten kaufen 2.0
1

maximumscore 3
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
5 wel
6 wel
indien
indien
indien
indien
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 TV-Knabbereien
2

B

3

B

Tekst 3 Botox von der Braut
4

maximumscore 1
3–1–4–2

Tekst 4 Loops am Limit
5

D

6

C

7

B

8

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Het was de lievelingssport van zijn ouders. /
Zijn ouders vonden het/surfen leuk. /
Zijn ouders hebben het hem geleerd
• Er was weinig/geen afleiding / niet veel anders te doen / nauwelijks
televisie

1
1

Opmerkingen
− Wanneer bij het tweede element als antwoord wordt gegeven
“Er was weinig/geen stroom”, zonder toevoeging, voor dat element
geen scorepunt toekennen.
− Acceptabel bij het tweede element: Hij verveelde zich.
9

A

10

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Google Street View
11

A

12

C

13

maximumscore 1
Gesindel[s]

14

maximumscore 2
Een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• geld
• auto’s

15

B

16

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(De brief is) te ingewikkeld.

17

maximumscore 1
Ja. Ist die

1
1

Opmerking
Wanneer ‘ja’ of het citaat ontbreekt, geen scorepunt toekennen.

Tekst 6 Der tragische Ladendieb
18

D

19

maximumscore 1
Betrachter (regel 27)

20

maximumscore 1
De muziek (stopt).

21

B

22

C

23

C

HA-1004-a-14-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7 Haustiere, aufgepasst!
24

A

Tekst 8 Döner bis Schweiß
25

maximumscore 3
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
5 niet
6 wel
indien
indien
indien
indien

zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

3
2
1
0

Tekst 9 Schokolade für die Schönheit
26

B

27

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De chocolade smaakt niet (lekker).

28

B

29

B

30

A

31

B

HA-1004-a-14-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Sind wir Erben der Neandertaler?
32

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

33

D

34

C

2
1
0

Tekst 11 Die Wahrheit über Laufschuhe
35

C

Tekst 12 Abitur in Schwarz-Weiß
36

A

37

maximumscore 1
Nee

38

A

39

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze begint goed, maar verliest toch. / Ze raakt de kluts kwijt.

40

D

Tekst 13 Der Kritzelcode
41

maximumscore 1
3 (Kästchen)

HA-1004-a-14-1-c
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 23 mei naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Neue Osnabrücker Zeitung, 20.05.2011

tekst 2

Focus, 19.05.2006

tekst 3

Meller Kreisblatt, 16.08.2008

tekst 4

Focus, 21.09.2009

tekst 5.1

Kölnische Rundschau, 23.08.2010

tekst 5.2

Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 27.08.2010

tekst 6

Die Welt, 09.02.2006

tekst 7

Welt am Sonntag, 29.05.2011

tekst 8

Münsterland Zeitung, 30.05.2011

tekst 9

Die Welt, 24.08.2010

tekst 10

Focus, 22.03.2010

tekst 11

Focus, 19.07.2010

tekst 12

Focus, 5.11.2007

tekst 13

HÖRZU, 20.08.2010

HA-1004-a-14-1-c
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Correctievoorschrift HAVO

2014

tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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5

De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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8
9

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld.
Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag
dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
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Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Marder
1

B

2

B

Tekst 2 Weiblicher Adlerblick
3

B

HA-1004-a-14-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Hilfe vom Metzger
4

A

5

maximumscore 1
(Ja) Bis eine (regel 104)

6

C

7

B

8

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De producten worden voor iedereen individueel/apart / op maat
geproduceerd/gemaakt. /
Het zijn geen kant-en-klaarproducten. /
De andere firma’s zien alleen maar af van het gebruik van chemische
toevoegingen.

9

B

Tekst 4 Die zehn Prinzipien des Louis van Gaal
10

maximumscore 4
1 e
2 c
3 b
4 h
5 (g)
6 d
7 j
8 f
9 (a)
10 i
indien
indien
indien
indien
indien

HA-1004-a-14-2-c

acht correct
zeven of zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Im Visier der Spaßguerilla
11

maximumscore 1
3–4–2–1

Tekst 6 Wer war … der Täter?
12

A

13

maximumscore 1
Geschickt/geschickt

Tekst 7 Geschickt gewickelt
14

D

15

B

16

C

17

A

18

A

19

A

Tekst 8 Ist Arabisch nicht cool genug für Facebook & Co.?
20

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Ranga Yogeshwar
21

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Een 12-jarige/jongen geeft iemand een hartmassage / redt iemand (het
leven) (met iets wat hij op tv geleerd heeft).

22

C

23

maximumscore 1
vijf

24

C

25

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen
• Ze kunnen niet (eens meer) touwklimmen
• Ze kunnen niet (eens meer) op één been staan

26

C

27

C

1
1

Tekst 10 Supermarkt des Grauens
28

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het materiaal/silicone is (heel/te) duur.
Opmerking
Acceptabel: Vanwege de kosten

29

B

30

B

31

C

32

A

HA-1004-a-14-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Tattoo auf Probe
33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De tatoeages kunnen makkelijker/beter/sneller verwijderd worden.

Tekst 12 Das Klischee einfach umgedreht
34

B

35

maximumscore 2
1 wel
1 wel
2 niet
3 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

36

C

37

D

38

B

39

A

2
1
0

Tekst 13 Vier Sportarten
40

maximumscore 1
Schwimmen
Opmerking
Acceptabel: zwemmen
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Focus, 14.04.2008

tekst 2

Gesundheit Konkret, Januar 2010

tekst 3

Stern, 14.05.2009

tekst 4

Zeitonline, 27.05.2010

tekst 5

Focus, 28.07.2008

tekst 6

Rheinischer Merkur, 19.08.2010

tekst 7

Neue Osnabrücker Zeitung, 21.05.2011

tekst 8

Focus, 22.03.2010

tekst 9

Süddeutsche Zeitung, 24.08.2010

tekst 10

HÖRZU, 08.06.2007

tekst 11

Der Spiegel, 23.07.2007

tekst 12

Neue Osnabrücker Zeitung, 26.05.2011

tekst 13

Geo Lino, 01.07.2012
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Correctievoorschrift HAVO

2013

tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
HA-1004-a-13-1-c
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
HA-1004-a-13-1-c
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Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Festivals: Die Wiese rockt! Oder lieber nicht?
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Hij gaat naar een hotel / gaat niet mee kamperen
• Hij kijkt/luistert selectief / niet naar alle bands / alleen naar Radiohead

2

maximumscore 1
Schlamm

3

D

4

B

5

maximumscore 1
De toiletten / sanitaire voorzieningen / (Dixi-)wc’s

6

A

1
1

Tekst 2 Was würden Katzen kaufen, wenn sie kaufen könnten?
7

B

HA-1004-a-13-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Der Clip-Milliardär
8

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
− om naar sport te kijken
− als achtergrond(geluid) / “muzikaal behang”
Opmerking
Beide elementen moeten in het antwoord zijn opgenomen.

9
10

A
maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 juist
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

11

C

12

C

13

C

14

C

2
1
0

Tekst 4 Gummi-Geburtstag
15

D

Tekst 5 Schöne haben’s leichter
16

maximumscore 1
nee

17

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
niets / Die liet men liggen. / Die werd niet gepost. / Die werd weggegooid.
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Vraag

18

Antwoord

Scores

D

Tekst 6 „Die Wahrheit erfinden“
19

D

20

C

21

C

22

A

23

C

24

C

25

C

Tekst 7 Eine junge Köchin mit Biss
26

C

27

D

28

maximumscore 1
Praktikantin (regel 18)

29

A

30

maximumscore 1
zielstrebig (regel 33)

31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− Vrouwen vinden het werk te inspannend/vermoeiend/zwaar
− Chefs/Chef-koks dulden geen vrouwen naast zich.
− Chefs/Chef-koks vrezen concurrentie
indien drie antwoordelementen correct
indien twee antwoordelementen correct
indien één of geen antwoordelement correct
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Vraag

32

Antwoord

Scores

C

Tekst 8 Abschied von den Kärtchen
33

C

34

maximumscore 1
An den (regel 15)

Tekst 9 Junkfood aus der Thermobox
35

B

36

D

37

maximumscore 1
Abfütterungshallen (regel 15)

38

C

39

D

40

D

41

D

Tekst 10 Füchse kommen in die Stadt
42

maximumscore 3
1 juist
2 onjuist
3 onjuist
4 juist
5 onjuist
6 onjuist
indien
indien
indien
indien

HA-1004-a-13-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Kein Witz!
43

D

Tekst 12 Nürburgring
44

maximumscore 1
6
Opmerking
Wanneer behalve ‘6’ nog meer nummers genoemd worden geen scorepunt
toekennen.

5

Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in
het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.

6

Bronvermeldingen
tekst 1

Brigitte

tekst 2

Focus

tekst 3

Focus

tekst 4

Süddeutsche Zeitung

tekst 5

Hallo Münster

tekst 6

Mobil

tekst 7

Welt am Sonntag

tekst 8

Münstersche Zeitung

tekst 9

Focus

tekst 10

Neue Ruhr Zeitung

tekst 11

Focus

tekst 12

Webseite Nürburgring
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aanvulling op het correctievoorschrift

2013-1

Duits
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo.
Bij het centraal examen Duits:
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 10, telt het antwoord op de derde
bewering als correct, ongeacht het gegeven antwoord en ongeacht of daar een
antwoord is gegeven.
Toelichting:
U checkt bij bewering 1, 2 en 4 of het juiste antwoord is gegeven. U telt vervolgens het
aantal juiste antwoorden en verhoogt dit aantal met één in verband met bewering 3.
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze
aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede
beoordeling van de kandidaten.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Duits havo.

Het College voor Examens,
Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan
HA-1004-a-13-1-c-A*
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Correctievoorschrift HAVO

2013

tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
HA-1004-a-13-2-c

2

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 170

4

5

6
7

8
9

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
HA-1004-a-13-2-c

3

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 171

Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Baumeister mit Biss
1

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er waren (zes) bevers doodgereden.

2

B

3

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Hij diende als voedsel / vanwege de honger
• Vanwege zijn (kostbare) vacht / vanwege de kou

4

1
1

A
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Vraag

5

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 juist
4 juist
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 2 Feilschen um jeden Preis?
6

B

7

C

Tekst 3 Wie ging der noch mal?
8

A

9

maximumscore 1
Sie spielen (regel 13)

Tekst 4 Wie gesund isst Deutschland?
10

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

11

A

12

C

HA-1004-a-13-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

13

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De jonge volwassenen / jongeren hebben het niet geleerd. /
De jonge volwassenen / jongeren / huisvrouwen/moeders hebben geen tijd
(om traditioneel/uitgebreid te koken).

14

C

15

C

Tekst 5 Die Vernunft fährt mit
16

maximumscore 4
1 c
2 e
3 h
4 g
5 d
6 b
7 f
8 a
indien
indien
indien
indien
indien

acht correct
zeven of zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

4
3
2
1
0

Tekst 6 Ich klick mich schick
17

C

18

C
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Vraag

19

Antwoord

Scores

maximumscore 2
2 a
3 f
4 b
5 d
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

20

2
1
0

A

Tekst 7 Warum heiraten so viele Menschen an markanten
Tagen wie dem 10.10.10?
21

B

22

B

Tekst 8 Siegeszug der Retrobäcker
23

D

24

A

25

B

26

A

27

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De prijs (van de broodjes) te verhogen. /
28 cent voor een broodje te vragen.

28

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze leveren mindere kwaliteit / meer uniformiteit. /
Ze gebruiken kant-en-klaarproducten. /
Ze bakken minder zelf. / Ze bakken niet meer zelf.

29

A

HA-1004-a-13-2-c
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Vraag

30

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Alois / Mensing / Alois Mensing
Josef / Frick / Josef Frick
Opmerking
Wanneer meer, minder of andere namen genoemd zijn, geen scorepunt
toekennen.

Tekst 9 Farbiges Fleisch
31

A

Tekst 10 Rollmops als Katerfrühstück
32

B

Tekst 11 Jungen sind die Verlierer des Bildungswesens
33

C

34

B

35

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Ze kiezen banen/beroepen die typisch voor vrouwen zijn / slecht
betaald worden
• Ze kiezen de verkeerde opleiding

36

B

37

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er wordt hoofdzakelijk door vrouwen lesgegeven. / Er staan te weinig
mannen voor de klas.

38

A

HA-1004-a-13-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 E-Mail für einen Euro
39

D

Tekst 13 Vignettenpflicht
40

maximumscore 1
(€) 21,80
Opmerking
Wanneer € 22,80 (3x € 7,60) als antwoord gegeven wordt, geen scorepunt
toekennen.

41

maximumscore 1
in geval van ruitbreuk

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

HÖRZU, 18.08.2006

tekst 2

HÖRZU, 17.02.2006

tekst 3

Brigitte, 10.10.2007

tekst 4

HÖRZU, 28.09.2007

tekst 5

Focus, 36/2005

tekst 6

Frankfurter Rundschau, 25.01.2010

tekst 7

emotion, August 2008

tekst 8

Welt am Sonntag, 20.04.2008

tekst 9

Münstersche Zeitung, 19.09.2007

tekst 10

Stiftung Warentest, Februar 2009

tekst 11

Welt am Sonntag, 21.04.2008

tekst 12

Focus, 13.10.2008

tekst 13

tourinet.de, 20.03.2010

HA-1004-a-13-2-c

9

lees verdereinde
►►►


Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 177

Correctievoorschrift HAVO

2012
tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
HA-1004-a-12-1-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 „Ich hab dich so lieb, Mausebär“
1

B

2

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

3

maximumscore 1
Privatcode

4

A

2
1
0

Tekst 2 Gartenzwerg sieben Monate lang auf Weltreise
5

maximumscore 2
• foto’s / een fotoalbum
• (douane)stempels

6

B

7

C

1
1

Tekst 3 Zombies im Café
8

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
− laptopvrije zones (creëren)
− netwerken (tijdelijk) uitschakelen
indien één van beide elementen ontbreekt

HA-1004-a-12-1-c
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Vraag

Antwoord

9

B

10

C

Scores

Tekst 4 Spielen zum Beruf machen
11

B

12

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

13

2
1
0

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− Hij bekijkt voetbalwedstrijden.
− Hij leest (een) voetbalblad(en).
− Hij krijgt informatie van anderen / uit het buitenland.
indien drie correct
indien twee correct
indien één of geen correct

14

maximumscore 1
So interessant (regel 36)

15

A

16

D

17

C

18

B

2
1
0

Tekst 5 Der Duft der harten Arbeit
19

C

HA-1004-a-12-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

20

maximumscore 1
Hem op een indirecte manier laten weten dat hij stinkt. /
Deodorant op het/zijn bureau zetten.

21

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hij zal wel hard hebben gewerkt.

22

maximumscore 1
Het gebruik van (te) veel parfum/Chanel No 5.

23

B

24

E

Tekst 6 Mit Gitarrenriffs zum Erfolg
25

A

Tekst 7 Die Deutschen sind besser als ihr Ruf
26

C

27

A

28

B

29

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 8 Männer fragen Brigitte
30

D

HA-1004-a-12-1-c
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Vraag

31

Antwoord

Scores

A

Tekst 9 Feiner pinkeln
32

D

33

B

34

B

35

maximumscore 1
(alinea) 2

Tekst 10 Filmreif!
36

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 11 Äußerlichkeiten sind Nebensache
37

B

38

A

39

B

40

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Overeenkomst: Beide scholen zijn internationaal
• Verschil: Zijn school is goedkoop/gratis, privéscholen zijn duur(der) /
voor privéscholen moet je betalen
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Vraag

41

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 12 Lebensmittelallergien
42

maximumscore 1
Ja. Der Grund
Opmerking
Acceptabel: Ja. Schokolade unterliegt
indien ‘ja’ ontbreekt
indien het citaat ontbreekt

0
0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

www.emotion.de

tekst 2

Meller Kreisblatt

tekst 3

Der Spiegel

tekst 4

Kölner Stadt-Anzeiger

tekst 5

Working@office

tekst 6

Focus

tekst 7

Welt online

tekst 8

Brigitte

tekst 9

Berliner Zeitung

tekst 10

Focus

tekst 11

Wiener Zeitung

tekst 12

www.meine-gesundheit.de
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Correctievoorschrift HAVO

2012

tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
HA-1004-a-12-2-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Diplomierte Helferinnen fürs Diplom
1

maximumscore 1
c

2

B

3

C

4

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Bij één kind is het loon/salaris niet hoog genoeg. / Anders verdient ze te
weinig.

5

D

6

A

7

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ja, mits/als de vraag beperkt blijft. / Nee, tenzij de vraag beperkt blijft.
Acceptabel
Ja, mits/als er plaats is. / Nee, tenzij er plaats is.
Opmerking
Uit taalkundige overwegingen is in dit geval een bevestigend antwoord
zonder ‘ja’ of ‘nee’ acceptabel.

Tekst 2 Ernährungstipp
8

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Wie kontaktfreudig ist Zebrafrosch@gmx.de?
9

B

Tekst 4 Das elektronische Schaf
10

C

11

maximumscore 1
Nee. Wirkliche Fluchtgefahr (alinea 3)
indien ‘nee’ of het citaat ontbreekt

12

0

C

Tekst 5 Rettet den Königspinguin!
13

C

14

D

15

maximumscore 1
Omdat de ouders (vaak / lang) weg zijn (om voedsel te zoeken).

16

D

17

C

Tekst 6 Kaffeetrinkerinnen leben länger
18

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7 Krach am Meeresgrund
19

C

20

A

21

A

22

A

23

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Voor het zoeken naar onderzeeërs/duikboten
• Voor het zoeken naar aardolie

24

B

25

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

1
1

2
1
0

Tekst 8 Warum schmecken die Kirschen in Nachbars Garten
besser?
26

E

27

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Psychologen beraten Eltern im Internet
28

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

29

B

30

B

31

A

2
1
0

Tekst 10 Orientierung?
32

maximumscore 2
1 e
2 b
3 c
4 a
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

33

2
1
0

A

Tekst 11 Der Milchmann bringt Stoff
34

maximumscore 1
(Ze stopten) een briefje in een melkfles.

35

A

36

maximumscore 1
(ein) (kleines) Entgelt (regel 54)
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Vraag

37

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Hanfprodukt (regel 23)
Stoff/Stoffes (regel 24/31)
Cannabis (regel 32/33/50)
Zeug (regel 39)
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

38

2
1
0

C

Tekst 12 Frida-Leserbriefe
39

maximumscore 1
Ute (D), Sabine (Welti), Rita (Timm)
indien minder, meer of andere namen

40

0

maximumscore 1
Annette (Pfeiffer), Ilona (Duurkop)
indien minder, meer of andere namen

0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Neue Ruhr Zeitung

tekst 8

Emotion

tekst 2

Die Welt

tekst 9

Westdeutsche Allgemeine

tekst 3

Emotion

tekst 4

Focus

tekst 10

Die Zeit

tekst 5

Frankfurter Allgemeine Zeitung

tekst 11

Badische Zeitung

tekst 6

Focus

tekst 12

www.Frida.de

tekst 7

Die Welt

HA-1004-a-12-2-c
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Correctievoorschrift HAVO

2011
tijdvak 1

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
HA-1004-a-11-1-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Auf leisen Sohlen
1

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Een nacht voor de winkel doorbrengen. / (Heel) lang wachten.

2

B

3

maximumscore 2
• limitierte Modelle (regel 24)
• (die) raren Sammlermodelle (der Hersteller) (regel 28-29)

4

B

5

D

6

A

7

B

1
1

Tekst 2 … und keiner hat’s gemerkt
8

C

9

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze vindt dat er te weinig vrouwen(bustes) (in het museum) staan.

Tekst 3 Ist Deutsch noch Deutsch?
10

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Für uns war Holland ein Hype
11

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Nederlandse architecten / Nederlanders houden van experimenten / zijn
experimenteel/innovatief.

12

B

13

maximumscore 2
• Poldern
• Vorurteile

14

1
1

maximumscore 1
1, 2, 5 en 8
indien meer, minder of andere getallen genoemd worden

0

Tekst 5 Voyeurismus an der Schule
15

D

16

B

17

A

18

C

19

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het punt waarop men zelf de problemen van de leerlingen moet/moest
oplossen.
Opmerking
Acceptabel: Vóór de opnamen

20

maximumscore 1
Man begrüße (regel 30)

21

C

22

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Der Tag der Scherzkekse
23

maximumscore 1
In den

24

A

Tekst 7 Große Zustimmung für kinderfreies Lokal
25

B

26

maximumscore 1
ajala en bettina (26)

Tekst 8 Die Zuglotsin
27

B

28

C

29

A

30

maximumscore 1
in alinea 2

31

maximumscore 1
Ze moeten beiden vooruitdenken.

32

A

33

maximumscore 1
Het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− Elektrikerin
− Lokführerin
− Fahrlehrerin
indien een element ontbreekt
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Macht Unterricht Spaß?
34

B

35

D

36

A

37

B

38

maximumscore 2
− De klassen worden (steeds) groter.
− Het aantal (les)uren neemt toe.
− Er bestaat angst voor (sommige) leerlingen. / Bedreiging.
indien drie correct
indien twee correct
indien één of geen correct

39

D

40

maximumscore 1
Vorpraktikum (regel 110)

2
1
0

Tekst 10 Brautschau: Regeln aus der Steinzeit
41

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
Mannen letten op (een mooi / het) uiterlijk omdat dat iets zegt over de
genen.
indien één van beide elementen ontbreekt
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Sicherheitshinweis beim Betrieb der Wii-Konsole
42

maximumscore 2
1 a
2 b
3 f
4 d
indien vier correct
indien drie correct
indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 12 eBay
43

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Nee.) (Meer dan) twee uur na plaatsing kan dat niet meer.
indien de toelichting ontbreekt

0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Focus

tekst 2

Focus

tekst 3

Neue Zürcher Zeitung

tekst 4

Focus

tekst 5

Berliner Zeitung

tekst 6

Die Presse

tekst 7

OVB Online

tekst 8

Mobil

tekst 9

Brigitte

tekst 10

www.leben-jetzt.de

tekst 11

Gebrauchsanleitung Wii

tekst 12

eBay im Internet

HA-1004-a-11-1-c
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Correctievoorschrift HAVO

2011
tijdvak 2

Duits

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
HA-1004-a-11-2-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Bezahlen geht auch ohne Euro
1

C

2

A

3

B

4

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat de regionale/lokale economie/handel wordt gestimuleerd.

5

D

6

maximumscore 1
(Een keer per kwartaal) een zegel(tje) kopen en die (dat) op het (regionale)
bankbiljet/geld plakken.
Opmerking
Acceptabel: een zegeltje op het bankbiljet plakken

7

maximumscore 1
Denn das (regel 101)

Tekst 2 Braucht man überhaupt Urlaub?
8

B

9

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Men heeft te hoge verwachtingen van de vakantie
• Men doet te veel in de vakantie

1
1

Opmerking
Acceptabel: als van het eerste argument een voorbeeld (toename in het
aantal scheidingen) wordt gegeven
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Wir essen zu viel Dornhai
10

A

11

D

12

B

Tekst 4 Mehrwert durch Nährwert
13

B

14

A

15

maximumscore 2
• Leistungsfähigkeit
• Wohlbefinden

1
1

16

B

17

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Tijdwinst / Producten worden voorgegaard
• Ruimtewinst / Producten hoeven niet opgeslagen te worden

18

A

19

A

1
1

Tekst 5 Hemd und Jackett
20

maximumscore 1
1 Z
2 X
3 Y

21

A

HA-1004-a-11-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Lieber kicken statt klicken
22

A

23

B

24

B

25

C

26

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Uit het onderzoek wordt niet duidelijk hoe het leven van arme(re) kinderen
eruit ziet.

27

D

28

B

29

A

Tekst 7 Mit Pfeil und Bogen auf Ötzis Spuren
30

maximumscore 3
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
5 wel
6 niet
indien
indien
indien
indien

zes correct
vijf correct
vier correct
drie of minder correct

3
2
1
0

Tekst 8 Nudeln
31

B

HA-1004-a-11-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Aus dem Dorf in die Welt
32

A

33

maximumscore 1
Nee. Kunden finden (regel 24-25)
indien ‘nee’ of het citaat ontbreekt

0

34

A

35

C

36

A

37

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
India is producent en afnemer. / In India wordt de kleding gemaakt en
verkocht.

Tekst 10 Schadenersatz für den Honigraub
38

A

39

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Een (bruine) beer is een beschermde diersoort.

Tekst 11 „Kom, Medchen!“
40

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Ze werden door vrouwen gemolken (in plaats van door mannen)
• De melksters spraken geen Duits / een andere taal

HA-1004-a-11-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 Sicheres Geschäft
41

maximumscore 1
Nee. Achten Sie
indien ‘nee’ of het citaat ontbreekt

0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Die Welt

tekst 2

Emotion

tekst 3

Focus

tekst 4

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

tekst 5

Süddeutsche Zeitung

tekst 6

Meller Kreisblatt

tekst 7

Kurier

tekst 8

Internet-Kochbuch

tekst 9

Focus

tekst 10

Focus

tekst 11

Focus

tekst 12

Hörzu
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Correctievoorschrift HAVO

2010
tijdvak 1

Duits
Duits 1,2

tevens oud programma

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl).
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling
beoordeling centraal examen van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
1

2

Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Die Allwissende
1

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat ze iets niet geleerd heeft.
Acceptabel:
Dat ze een toets niet kan maken. / Dat ze een vraag niet kan
beantwoorden.

2

C

3

B

4

B

5

D

Tekst 2 Hut mit Blitz
6

B

Tekst 3 Deutsche für die Post
7

maximumscore 1
händeringend (regel 26)

8

C

9

D

10

C

11

A

12

D

13

B

HA-1004-a-10-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Schnell zurück ins Nest
14

C

15

B

Tekst 5 Au-Pair
16

B

17

D

18

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 wel
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 6 Teure Liebesgrüße
19

maximumscore 1
De intelligentietest

20

C

21

B

22

maximumscore 1
Zij krijgt (een deel van haar) geld terug.

23

maximumscore 3
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
• De sms’jes/flirt-chats zijn (veel) te duur
• Het contact is gefingeerd/niet echt
• Er is geen informatie over de kosten

HA-1004-a-10-1-c
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Vraag

24

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze zijn bang voor schandalen (die hun plannen om de telefoon als
betaalmiddel op de markt te brengen in gevaar brengen).

Tekst 7
25

C

Tekst 8 Bioenergie
26

A

27

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het regenwoud verdwijnt. / Ontbossing

28

C

Tekst 9 Die Talentfischerin
29

D

30

B

31

B

32

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat hij aangenomen was.

33

C

34

B

HA-1004-a-10-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Raus auf den Parkplatz
35

maximumscore 1
Hauptschüler hingegen (regel 22)

36

C

37

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Minder aandacht voor traditioneel rekenen
• Meer aandacht voor het (begrijpend) lezen van teksten met wiskundige
inhoud

38

maximumscore 1
praxisnah (regel 46)

39

B

40

C

1
1

Tekst 11 Märchenstunde: Katzenjammer mit Comedystars
41

B

42

maximumscore 1
over het spel / de spelers/acteurs

Tekst 12 Pannen beim Geldholen
43

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Indien de (pin)automaat het (gepinde) geld (weer) heeft
ingeslikt/ingetrokken.
Acceptabel:
Als er geen sprake is van diefstal.

HA-1004-a-10-1-c
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Der Spiegel

tekst 2

www.ideentower.blogs.com

tekst 3

Focus

tekst 4

Berliner Zeitung

tekst 5

www.au-pair4you.at

tekst 6

Focus

tekst 7

Focus

tekst 8

Wikipedia

tekst 9

Stage

tekst 10

Focus

tekst 11

Life & Style

tekst 12

Brigitte

HA-1004-a-10-1-c
HA-1004-a-10-1-c*
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Correctievoorschrift HAVO

2010
tijdvak 2

Duits
Duits 1,2

tevens oud programma

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl).
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.

HA-1004-a-10-2-c
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling
beoordeling centraal examen van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;

HA-1004-a-10-2-c
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

HA-1004-a-10-2-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Stimmt so …
1

C

2

maximumscore 1
Unkraut

3

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Men heeft een bedieningstoeslag (van 15%) ingevoerd. / Men zet de fooi
(van 15%) op de rekening.

4

B

5

B

6

maximumscore 1
(In) China en Australië
Indien één van de twee landen ontbreekt

0

Tekst 2 Schränken Rauchverbote das soziale Leben ein?
7

C

8

maximumscore 1
Man knüpft
Acceptabel:
Denn: 70 / Denn: 70 Prozent / 70 Prozent

9

D

HA-1004-a-10-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Die echten Feuersteins
10

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 niet
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 4 „Finger weg vom Internet!“
11

D

12

D

13

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
4 niet
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

2
1
0

14

maximumscore 1
Gefühlslawine

15

maximumscore 1
(Tot) mensen die getrouwd/gebonden zijn / een relatie hebben.

Tekst 5 Delphine nennen sich beim Namen
16

A

17

A

HA-1004-a-10-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Meinungsforschung
18

B

Tekst 7 Jeder zweite fürchtet sich vor Spinnen
19

A

20

A

21

C

22

maximumscore 1
(Het tonen van) een afbeelding van een spin.

23

maximumscore 1
Konfrontation

Tekst 8 Möbel dürfen überall stehen
24

A

Tekst 9 Harter Brocken Bella Block
25

C

26

maximumscore 1
De juiste volgorde is:
3, 5, 2, 4, 1

27

D

28

A

29

C

HA-1004-a-10-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Blackberry oder Familie
30

A

31

C

32

A

33

C

34

D

35

A

36

C

Tekst 11 Häppchenweise Literatur
37

maximumscore 1
Leseproben

Tekst 12 Das perfekte Cevapcici
38

D

39

A

40

maximumscore 2
1 (alinea 4) wel
2 (alinea 5) niet
3 (alinea 6) niet
4 (alinea 7) wel
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

41

2
1
0

C

HA-1004-a-10-2-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 13 Ärger statt Abflug
42

43

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Zich beroepen op overmacht / weersomstandigheden / schade aan het
vliegtuig
• Een annulering als vertraging aanmerken

1
1

maximumscore 1
Schlichtungsstelle Mobilität (in Berlin)

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Focus

tekst 2

Emotion

tekst 3

BWZ

tekst 4

Focus

tekst 5

Focus

tekst 6

Emotion

tekst 7

Berliner Morgenpost

tekst 8

Berliner Morgenpost

tekst 9

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

tekst 10

Focus

tekst 11

Focus

tekst 12

Der Standard

tekst 13

Hörzu

HA-1004-a-10-2-c
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Correctievoorschrift HAVO

2009
tijdvak 1

Duits
Duits 1,2

tevens oud programma

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.

923-1004-a-HA-1-c
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;

923-1004-a-HA-1-c
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Die Moderation
1

maximumscore 1
(alinea) 5

2

A

3

maximumscore 1
Miteinander

4

B

5

C

6

maximumscore 1
(over) de kleding / laatste mode die ze (gratis) krijgen

7

maximumscore 1
(alinea) 2

Tekst 2 Der Musik was husten
8

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

2
1
0

Tekst 3 Forscherrat für Prominente
9

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Erst mal jobben im Ausland
10

maximumscore 1
Merkwürdigkeit

11

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze zijn maatschappelijk/sociaal betrokken/geëngageerd.

12

C

13

A

14

C

15

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Zij doet het niet uit sociale betrokkenheid.

Tekst 5 Lieber der Nase nach
16

maximumscore 1
mannen: Gedächtnisbildung
vrouwen: Assoziationen
Indien alleen de twee citaten worden gegeven

17

E

18

A

0

Tekst 6 Tiere an der Macht
19

D

Tekst 7 Rosa Waschmaschinen für China
20

D

21

D

22

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De bekerhouder zit nu standaard in alle BMW’s/auto’s.
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
− heimische Gewohnheiten (und Vorlieben)
− länderspezifische Besonderheiten
Indien “heimische” of “länderspezifische” ontbreekt

24

B

25

C

26

A

27

maximumscore 2
Het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− Roze: huwelijk/bruiloft/huwelijksgeschenk
− Wit: rouw/verdriet
− Rood: geluk/liefde

0

Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

2
1
0

Tekst 8 Frau des Monats
28

C

29

D

Tekst 9 Blauer Dunst zwingt in die Knie
30

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Iemand moest (van de politie/Carabinieri) op zijn knieën naar een peuk
zoeken.
Indien één van de drie elementen dwingen/moeten, peuk/sigaret of knieën
ontbreekt

31

0

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Mit Sicherheit ein Trottel
32

maximumscore 1
om dwars/koppig te zijn

33

maximumscore 1
op (mensen zoals) Till Raether / de schrijver
Opmerking
Acceptabel: op (fiets)helmdragers

34

maximumscore 2
− ganzer Industriezweig
− bedrohte Bürokratie
− sicherheitsbedürftige(n) Deutsche(n)
Acceptabel als “ganzer” en/of “bedrohte” ontbreken.
Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

2
1
0

35

maximumscore 1
(de invoering van) de verplichting om een fietshelm te dragen

36

B

37

D

Tekst 11 Warum sind Vorlieben so verschieden?
38

C

39

D

40

C

41

C

42

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 Songs gegen Schmerz
43

B

Tekst 13 Das Layout: „Sehr gut und übersichtlich“
44

maximumscore 1
Joachim Gutzeit
Doris Köhler
Michael von Bleichert
Indien meer, minder of andere namen worden genoemd

0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Süddeutsche Zeitung

tekst 2

Rheinische Post

tekst 3

Die Welt

tekst 4

Stern

tekst 5

Focus

tekst 6

Focus

tekst 7

Süddeutsche Zeitung

tekst 8

Marie Claire

tekst 9

Süddeutsche Zeitung

tekst 10

Brigitte

tekst 11

Focus Online

tekst 12

Focus

tekst 13

Berliner Morgenpost

923-1004-a-HA-1-c
923-1004-a-HA-1-c*

8

lees verdereinde
►►►


Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 233

Correctievoorschrift HAVO

2009
tijdvak 2

Duits
Duits 1,2

tevens oud programma

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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Vraag

4

Antwoord

Scores

Beoordelingsmodel
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Mit Nutella fängt man Mäuse
1

D

2

A

3

maximumscore 1
bodembedekkende planten / bodembedekkers (in het stadsgroen / de
stadsparken)

4

D

5

maximumscore 2
1 b
2 c
4 a
Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

6

2
1
0

D

Tekst 2 Boom der Privat-Charterflieger
7

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• tijdsbesparing / geen vertragingen (en daardoor financieel voordeel)
• minder angst voor aanslagen / veiligheidsoverwegingen

1
1

Opmerking
Acceptabel: Bij het eerste element: financieel voordeel
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Friedliche Schüler werden belohnt
8

D

9

maximumscore 1
Schön ist (regel 37-38)
Opmerking
Acceptabel: dass endlich (regel 38)

10

maximumscore 2
(alinea) 2 Stimulanz
(alinea) 3 Unterstützung
(alinea) 4 Resultat
Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

2
1
0

Tekst 4 Börsen-Barometer ganz privat
11

D

12

A

Tekst 5 Poesie ohne Worte
13

A

14

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Doventaal/Gebarentaal wordt (sinds kort) erkend in het burgerlijk wetboek.
/ Doven hebben (met de erkenning van doventaal/gebarentaal in het
burgerlijk wetboek) (sinds kort) meer rechten (gekregen).

15

C
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
4 niet
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

17

2
1
0

B

Tekst 6 Totgesagte leben länger
18

D

19

A

20

A

21

maximumscore 1
Het geven van cadeautjes / Het uitbreiden van het cadeausysteem
Opmerking
Acceptabel: Indien alleen voorbeelden van cadeautjes worden gegeven.

22

B

23

maximumscore 1
Mix

24

B

Tekst 7 Ein Mechaniker namens Jan?
25

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8 Der BGH zeigt sich tierlieb
26

D

27

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ratten/kleine huisdieren mogen voortaan zonder toestemming van de
verhuurder gehouden worden.

28

C

Tekst 9 Guter Rat vom Firmenpaten
29

D

30

maximumscore 2
• de eerste prijs van Noordrijn-Westfalen
• de tweede prijs in de Europese finale / de finale van Europa

1
1

Indien de plaatsaanduidingen NRW of Europa ontbreken, voor dat element

0

31

A

32

maximumscore 1
Paten (regel 63)

33

C

Tekst 10 Gott speichert die Königin
34

C

35

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Die Chinesen kommen
36

A

37

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Chinezen kunnen in Duitsland goedkoop (luxe) artikelen kopen.

38

C

39

D

40

A

Tekst 12 Einfach ausradiert?
41

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Direct) iets ondertekenen
Opmerking
Acceptabel: “niet(s) ondertekenen” (ondanks de dubbele ontkenning)

42

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ja, maar die kans is erg klein / maar 10%. /
Nee, want die kans is erg klein / maar 10%.
Indien ja of nee ontbreekt
Indien de toelichting ontbreekt

0
0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

EpochTimes online

tekst 2

Focus

tekst 3

Walsroder Zeitung

tekst 4

Brigitte

tekst 5

Süddeutsche Zeitung

tekst 6

Berliner Zeitung

tekst 7

Psychologie Heute

tekst 8

Die Zeit

tekst 9

Rheinischer Merkur

tekst 10

Brigitte im Internet

tekst 11

Focus online

tekst 12

Hörzu
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Correctievoorschrift HAVO

2008
tijdvak 1

Duits 1,2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 www.buchungsabbruch.de
1

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze hebben geen vertrouwen in online reisbureaus. / Ze zijn bang dat ze
bedrogen worden. / Ze zijn bang dat hun creditkaart / persoonlijke
gegevens misbruikt wordt/worden. / Ze zijn bang voor fraude.

2

B

3

maximumscore 1
(goedkope) vluchten/vliegtickets en boeken
Indien bij het eerste element het aspect ‘vliegen’ ontbreekt
Indien één van beide elementen ontbreekt

4

maximumscore 1
5

5

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

6

maximumscore 1
(alinea) 4

7

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Keine halben Sachen
8

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hij wil het hele (telefoon)gesprek (kunnen) horen. / Hij wil geen halve
telefoongesprekken horen.
Ook correct:
Hij ergert zich (eigenlijk) aan telefoongesprekken in het openbaar.

9

C

Tekst 3 Zu teure Schuhe im Spind?
10

C

Tekst 4 Männer sind Barbaren…
11

C

12

D

13

B

14

C

15

A

16

C

17

B

Tekst 5 Symphonisches Rascheln
18

B

Tekst 6 Der „Rest“ ist für Sie?
19

C

20

A

800023-1-042c

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 247

Vraag

21

22

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

2
1
0

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Je wordt niet door anderen op de vingers gekeken
• Je hebt alle tijd (om na te denken)

1
1

23

B

24

A

Tekst 7 Zurück in die Freiheit
25

A

26

maximumscore 2
verteufelt, ausgerottet, anzusiedeln
Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

2
1
0

Opmerkingen
De woordgroep “ließ sein Leben” dient als niet correct te worden
aangemerkt.
De infinitief van de gevraagde werkwoorden mag ook goed worden
gerekend.
27

B

28

A
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Vraag

29

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ja, er zijn al (minstens 11) lynxen in het wild geboren. / Ja, de
(lynxen) populatie neemt toe.
Indien “ja” ontbreekt
Indien de toelichting ontbreekt

30

0
0

E

Tekst 8 Warum Männer ihren Frauen nicht zuhören „können“
31

C

32

A

Tekst 9 Wechselwarm
33

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ja, want een snelle klimaatsverandering veroorzaakt schade die nauwelijks
onder controle te houden / te beheersen is.
Acceptabel:
Ja, de door mensen veroorzaakte en de natuurlijke opwarming van de
aarde versterken elkaar (en daardoor ontstaat meer schade).
Ja, het gaat nu te snel.
Indien “ja” ontbreekt
Indien de toelichting ontbreekt

0
0

34

D

35

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Men wordt zich meer bewust van de risico’s (en zal daardoor zuiniger met
de natuurlijke brandstoffen omgaan).
Men zal zuiniger/bewuster met de natuurlijke brandstoffen omgaan.
Opmerking
“Het verdrag is een aanleiding om over het klimaat na te denken” dient als
niet correct te worden aangemerkt.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Eine zweite Chance
36

C

37

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Om) de grens tussen het wel of niet hebben van een toekomst.

38

B

39

A

40

D

41

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 wel
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

42

2
1
0

D

Tekst 11 Weltweit einfach günstig telefonieren...
43

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• (Het telefoneren met de “T-Card” is) goedkoper
• (De verbinding is) betrouwbaarder

1
1

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.

800023-1-042c

8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 250

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Die Zeit

tekst 2

Berliner Zeitung

tekst 3

Focus

tekst 4

Freundin

tekst 5

Focus

tekst 6

Focus

tekst 7

Hörzu

tekst 8

Die Welt

tekst 9

Die Zeit

tekst 10

Brigitte

tekst 11

Magazine Air-Berlin
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Correctievoorschrift HAVO

2008
tijdvak 2

Duits 1,2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Mord und Marmeladenbrötchen
1

B

2

A

3

maximumscore 1
1 positief
2 negatief
3 positief
Indien één van de antwoorden niet correct

0

4

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Op het moment dat / Juist toen Nadja Uhl/ze terug wilde keren naar het
theater, werd ze gevraagd voor een filmrol / gebeld door Volker
Schlöndorff.

5

maximumscore 1
wandlungsfähig

Tekst 2 Krabbel-Roboter für den Darm
6

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De camera kan (beter) worden bestuurd / gestuurd (en kan dus bepaalde
delen nader onderzoeken).

Tekst 3 Kannibalisierung bei Aldi & Co.
7

maximumscore 1
Übersättigung

8

A

9

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze moeten zich beperken tot hun kerntaak. / Ze moeten weer alleen/meer
levensmiddelen verkopen.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Stille Helden
10

A

11

C

12

C

13

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
Wettelijke bescherming / politiebescherming en (financiële) premies.
Indien één van beide elementen ontbreekt

14

A

15

B

16

A

0

Tekst 5 Papst Benedikt XVI.
17

D

Tekst 6 300 000 Euro für bedrohte Sprache
18

D

Tekst 7 Rücksicht ist Trumpf
19

C

20

maximumscore 1
6

21

A
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Vraag

22

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
4 niet
Indien vier correct
Indien drie correct
Indien twee of minder correct

23

2
1
0

C

Tekst 8 Über den Wolken
24

A

25

A

26

C

27

maximumscore 1
Het geven van rondleidingen / voorlichting (aan scholieren).

Tekst 9 Haustiere sind gut für das Immunsystem
28

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

2
1
0

Tekst 10 Papier diszipliniert
29

B
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Vraag

30

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
Indien drie correct
Indien twee correct
Indien één of geen correct

2
1
0

31

maximumscore 1
Motivationsschreiben (regel 67-68)

32

B

33

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Papier dwingt je / de schrijver ertoe zorgvuldig te zijn.

Tekst 11 Die Herren holen auf
34

A

35

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• Verklaring: De verschillen in het leven van alledag zijn kleiner
geworden
• Voorbeelden: Mannen doen minder (vaak) gevaarlijk werk en vrouwen
rijden vaker auto
Indien bij het tweede element slechts één voorbeeld wordt gegeven voor
dit element

36

D

37

C

38

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Vrouwen zijn van nature / hormonaal gezien beter beschermd (tegen
hartziektes dan mannen).

39

A

40

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12 Zwillinge
41

C

Tekst 13 Sag Ja zum Nein
42

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Blijf je ontkennende antwoord / je “nee” herhalen. / Geef aan dat je “nee”
echt “nee” is.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Brigitte

tekst 2

Focus

tekst 3

Rheinische Post

tekst 4

Brigitte

tekst 5

Der Spiegel

tekst 6

Die Welt

tekst 7

Stern

tekst 8

Süddeutsche Zeitung

tekst 9

Süddeutsche Zeitung

tekst 10

Süddeutsche Zeitung

tekst 11

Süddeutsche Zeitung

tekst 12

Focus

tekst 13

Amica
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Correctievoorschrift HAVO

2007
tijdvak 1

Duits 1,2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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5

De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch
de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Wie halten wir’s mit dem Dialekt?
1

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het onvoldoende/niet beheersen van de (Duitse) standaardtaal. / Het
spreken van dialect.
Indien alleen een (soort) vertaling van “Sprachverhalten” wordt gegeven

2

C

3

A

4

C

5

maximumscore 1
In een goed antwoord worden drie van de volgende groeperingen
genoemd:
handelaars, politici/machthebbers, schrijvers/dichters en geleerden
Indien minder dan drie verschillende groeperingen worden genoemd

0

0

6

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Mensen die daarmee wilden aangeven) dat ze tot de betere standen
behoorden.

7

C

8

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat ze anders (als ze de standaardtaal / de algemene (Duitse) taal niet
beheersen) minder kansen in de maatschappij hebben.

Tekst 2 Das Kind hat doch Rechte
9

D

10

B
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Vraag

11

Antwoord

Scores

A

Tekst 3 Nudossi oder Nutella?
12

A

13

D

14

B

15

D

16

A

Tekst 4 Mit Tricks zur Kinderuni
17

maximumscore 1
Volwassenen lenen een/andermans kind (om naar de universiteit te
kunnen).

18

maximumscore 2
• kleine(n) Zuhörer(n)
• Nachwuchs-Studis

1
1

Indien “kleine(n)” of “Nachwuchs” ontbreekt

0

Tekst 5 Tiere schauen vom Nachbarn ab
19

C

Tekst 6 Störfall im Müggelsee
20

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze hoefden nu niet meer dagelijks/zo vaak steur te eten.

21

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het aantal steuren was toen al flink afgenomen. / (Het voortbestaan van)
de steur werd (al in de 19e eeuw) bedreigd.

22

C
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Het goede antwoord bestaat in de kern uit de volgende drie elementen:
− Ze laten steuren uit Frankrijk komen.
− Ze laten de steuren jongen krijgen.
− De nakomelingen/jonge steuren worden (na vier tot vijf jaar) ergens
anders / in de Rijn en Elbe uitgezet.
Indien bij het derde element “nakomelingen” o.i.d. ontbreekt, geldt dit
element als niet juist.
Indien drie elementen juist
Indien twee elementen juist
Indien één of geen elementen juist

24

C

25

A

26

D

2
1
0

Tekst 7 Pantschen & Zündeln
27

C

Tekst 8 „Ausgefallene Waren finden“
28

maximumscore 2
Het goede antwoord bestaat in de kern uit twee van de volgende drie
elementen:
• Aan de hand van (een beoordelingssysteem dat gebaseerd is op) de
mening van klanten.
• Door het controleren van de (lijsten met) (elektronisch aangeleverde)
productgegevens.
• Door het perfectioneren van de zoekmachines.

Tekst 9 Putzplan & Duschwürfel
29

D

30

A

31

D

32

A
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De mensen (in het studentenhuis) willen je echt leren kennen / willen zien
of je echt bij hen past.
Acceptabel:
Omdat het/je anders geforceerd overkomt.

34

B

35

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Als je de vier tips die aan het eind van de tekst staan, opvolgt,) krijg je
niet gauw ruzie.

Tekst 10 Für Franzosen zu gefährlich
36

A

37

A

38

maximumscore 1
Voor zwangere vrouwen en sporters.

39

C

40

C

Tekst 11 Mitbahnen
41

maximumscore 1
Ja. Im Extremfall …
Indien “Ja” of het citaat ontbreekt

0

Tekst 12 Besser trainieren, wo und wann Sie wollen: Mit Ihrem
Personal Trainer
42

maximumscore 1
Nee. Dafür müssen ...
Indien “Nee” of het citaat ontbreekt
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Nachrichten

tekst 2

Die Zeit

tekst 3

General-Anzeiger

tekst 4

Rheinischer Merkur

tekst 5

Der Standard

tekst 6

Focus

tekst 7

Die Zeit Literatur

tekst 8

Focus

tekst 9

Rheinische Post

tekst 10

Süddeutsche Zeitung

tekst 11

Internet

tekst 12

Focus
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Correctievoorschrift HAVO

2007
tijdvak 2

Duits 1,2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald.
1

2

Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden
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Vraag

Antwoord

Scores

4 Beoordelingsmodel
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 WG mit alter Dame
1

A

2

B

3

D

4

C

5

D

6

A

Tekst 2 Deutschland kein Feiertags-Meister
7

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De werkgevers, want zij betalen het minst (in vergelijking met andere EUlanden) / want zij hoeven maar weinig vrije dagen door te betalen.
Indien de reden niet vermeld is

0

Tekst 3 Sturms Sternstunden
8

maximumscore 1
Het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
− Hij heeft een prijs gewonnen (voor door hem ontwikkelde microchips).
− Hij is tot leraar van het jaar (2004) gekozen (door Stern).
Indien één van beide elementen ontbreekt
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Sicher im Zelt
9

maximumscore 2
• De docente (Jette Joop)
• Het thema (“het vluchtelingenkamp van de toekomst”)

10

B

11

C

12

maximumscore 1
4

13

B

1
1

Tekst 5 Show mit Stil
14

D

15

A

16

maximumscore 2
• Bild 1: Papagei
• Bild 2: dezent

1
1

17

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat bepaalde groepen mensen betere of slechtere manieren zouden
hebben dan andere. / Vooroordelen t.a.v. het gedrag van bepaalde
groepen.

18

A

Tekst 6 Quadratisch, praktisch, schwerelos
19

C

20

maximumscore 1
Het goede antwoord bestaat uit de volgende drie elementen:
− Würfel
− Picosatelliten
− Winzlinge
Indien één van de drie ontbreekt
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7 Ist Nachwürzen eine Beleidigung für den Koch?
21

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hij is bang voor de reactie van de kok. / Hij wil de kok niet beledigen.
Opmerking
Fout: Hij zou zich belachelijk kunnen maken.

Tekst 8 Teure Nachhilfe
22

B

23

D

24

A

25

C

26

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het werk (van de leerlingen) wemelt van de fouten. / De documenten /
gegevens / Ze wemelen van de fouten.

27

A

28

C

Tekst 9 Generation LAN
29

B

30

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit de volgende twee elementen:
• De spelers zitten (erg) dicht op elkaar / er is gebrek aan privacy
• De spelletjes hebben een agressief karakter

31

maximumscore 1
Dass diese … (r. 52)

32

maximumscore 1
4

700047-2-042c

6

1
1

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 273

Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat de deelnemers veel geld te besteden hebben.
Opmerking
Acceptabel: Om te kunnen verkopen.

Tekst 10 Lebenstraum Baum
34

B

35

A

36

A

37

maximumscore 1
Konfrontation (r. 56-57)

38

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 wel
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien twee of minder juist

39

B

40

B

2
1
0

Tekst 11 Matchball mit Motor
41

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Het (spel) is steviger dan de schrijver verwacht had / Het is een
wonder dat het (spel) niet meteen kapot gaat
• Het (spel) blijft meer dan 20 minuten leuk

1
1

Tekst 12 Das Raumfahrtzentrum „Orbitall“ im FEZ Wuhlheide
42

maximumscore 2
• (Aan) de controlekamer
• (Aan) het laboratorium
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Vraag

Antwoord

Scores

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
Tekst 1

Unicom

Tekst 2

Working Office

Tekst 3

mobil

Tekst 4

Berliner Zeitung

Tekst 5

Focus

Tekst 6

Die Zeit

Tekst 7

Die Zeit

Tekst 8

Hörzu

Tekst 9

Süddeutsche Zeitung

Tekst 10

mobil

Tekst 11

Der Tagesspiegel

Tekst 12

Der Tagesspiegel

700047-2-042c
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Duits 1,2

Correctievoorschrift HAVO
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Tijdvak 1

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 Vakspecifieke regels
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Beoordelingsmodel
Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Gute Freunde, seit 15 000 Jahren
1 

B

2 

D

3 

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Oude methode: Men gaat uit van de vindplaats (van de botten)
• Nieuwe methode: Men gaat uit van erfelijk materiaal

1
1

Indien bij de oude methode het element “vindplaats” ontbreekt

0

Maximumscore 1
Die Evolution … (regel 50)

4 

Tekst 2 Kaffeeröster mischt Mobilfunkmarkt auf
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
In het weekend is het telefoneren (tot vijf maal / veel) duurder (dan bij andere aanbieders).

5 

Tekst 3 Training für den Ernstfall
6 

Maximumscore 1
Fünfundzwanzig Fachleute (regels 15-16)

7 

B

8 

D

9 

Maximumscore 3
De kern van het goede antwoord is:
• Haar prestaties zijn / Haar medewerking is afhankelijk van hoe ze zich voelt / van haar
stemming / van de vorm van de dag
• Ze is niet nauwkeurig / punctueel / stipt
• De resultaten van haar “geschiktheidstest” waren maar matig / Ze heeft onvoldoende
algemene ontwikkeling
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Antwoorden

10 

11 

Deelscores

D

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Zij kunnen hun sollicitatie(brief) (door de DGB) laten beoordelen
• Zij kunnen deelnemen aan (goedkope) trainingen / cursussen
Indien wordt geantwoord: Zij kunnen de SchülerInnen Card kopen

1
1
0

Tekst 4 Wurm im Einsatz
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze zijn bang voor een proces / dat er een gerechtelijk onderzoek tegen ze komt / dat ze een
boete zullen krijgen.

12 

Opmerking
Acceptabel: Ze zijn bang dat het mailtje van de politie afkomstig is.
Tekst 5 Deutschlands Turbostudent
13 

C

14 

A

15 

C

16 

B

17 

D

18 

B

Tekst 6 Die Rückkehr der Prilblume
19 

A

20 

B

Tekst 7 Wenn die Klinik das Kind vertauscht
21 

A

22 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hij neemt het niet zo nauw met het betalen van de alimentatie.
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hij helpt uitzoeken hoe het kan dat Sabrina en Stefan niet de werkelijke / biologische
ouders van Laura zijn.

23 

Indien als antwoord gegeven wordt: Hij helpt bij het onderzoek
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Antwoorden

24 

A

25 

B

Deelscores

Tekst 8 Kein Schulfach für gutes Benehmen
26 

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Goed gedrag bijbrengen is een taak van de school als geheel / van alle leraren
• De basis voor goed gedrag moet thuis / door de ouders gelegd worden

1
1

Tekst 9 Einer spinnt immer
27 

A

28 

C

29 

Maximumscore 1
Wenn meinem (regel 3)
Opmerking
Acceptabel: dann sind (regel 4) / auf denen (regel 6)

30 

C

31 

B

32 

A

33 

A

Tekst 10 „Sommerzeit? Gehört abgeschafft!“
34 

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Sommige mensen krijgen daardoor te weinig slaap / Het is slecht voor de gezondheid / De
biologische klok raakt van slag
• (Het oorspronkelijke doel) energiebesparing speelt nauwelijks nog een rol

35 

1
1

C

Tekst 11 Die Wurst und Europa
36 

A

37 

D

38 

C

39 

A

Tekst 12 Tipps für Studenten
Maximumscore 1
(www.)studentenwerke(.de)

40 
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 13 Die Aufgaben eines Au-pairs
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Nee, want er is een aanwezigheidsplicht / Nee, want je moet er elke dag twee uur zijn.

41 

Indien “nee” ontbreekt
Indien de verklaring ontbreekt
Indien “ja” met de juiste verklaring

0
0
0

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma
WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito.
Einde
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Duits 1,2

Correctievoorschrift HAVO
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Tijdvak 2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.

600061-2-40c

1

Lees verder
Begin

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 282

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 Vakspecifieke regels
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Angst vor Krähenfüßen
1 

A

2 

Maximumscore 1
drie

3 

B

Maximumscore 2
Drie van de volgende:
Niet in de buurt van kraaienkolonies komen.
Een paraplu meenemen (om je te verdedigen).
De kraaiennesten op tijd vernietigen.
De kraaien afschieten.

4 

Indien drie goed
Indien twee goed
Indien een of minder goed

2
1
0

Maximumscore 1
(Ja.) Ich persönlich (regel 80)

5 

Tekst 2 Führerschein Klasse S für junge Leute „eher uncool“
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het betreft (een rijbewijs voor) voertuigen die niet harder dan 45 km per uur mogen
rijden. / Jongeren vinden deze voertuigen te langzaam.

6 

7 

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Rijscholen moeten de (specifieke) voertuigen aanschaffen / moeten extra kosten maken
• De voertuigen zullen voor verkeershinder zorgen / de verkeersdoorstroming belemmeren

1
1

Tekst 3 Mit Pflanzen flüstern
8 

A

9 

B
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Antwoorden

Deelscores

10 

D

11 

A

12 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Een bloemiste heeft gesolliciteerd naar een baantje bij de “Pflanzensitter”.
Opmerking
Acceptabel: Ook een bloemiste is enthousiast (over het idee).

13 

D

Tekst 4 Zurück zur Familie
14 

C

Tekst 5 Millionen meistern ihr Leben mit links
15 

C

16 

Maximumscore 1
Ich habe (inleiding)

17 

C

18 

D

19 

D

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Zij vindt gebruiksvoorwerpen / een blikopener voor linkshandigen net zo normaal als voor
rechtshandigen.

20 

Opmerking
Acceptabel: Zij vindt linkshandigheid ook normaal / niet abnormaal.
21 

E

Tekst 6 Streit um Eis aus dem Rucksack
22 

B

Tekst 7 Hinein ins Vergnügen
23 

C

24 

C

25 

Maximumscore 1
Nach wie (vor)

26 

A
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Antwoorden

27 

B

28 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Mensen die uitsluitend indoor (willen) klimmen.

Deelscores

Maximumscore 1
bedrijven / het bedrijfsleven

29 

Indien een antwoord als: “de economie”

0

Tekst 8 Stabile Faktoren
30 

C

Tekst 9 Statt mit Geld bezahlt man mit einem Fingerabdruck
31 

A

32 

C

33 

B

34 

D

35 

Maximumscore 3
De kern van het goede antwoord is:
• Je hoeft niet te wachten / in de rij te staan
• Je hoeft niet direct te betalen / maar één keer in de 14 dagen te betalen
• Je hebt geen portemonnee nodig

36 

1
1
1

B

Tekst 10 Vornamen
37 

C

Tekst 11 Söhne bevorzugt
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Mannen zijn eerder geneigd met hun zwangere vriendin te trouwen als ze weten dat het
ongeboren kind een jongen is.

38 

39 

D

Tekst 12 Ausgewählte Taschenbücher für Spätsommertage
Maximumscore 1
(Ja.) Glitzerbarbie

40 
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 13 Leser werben Leser
Maximumscore 1
(Ja.) Je moet binnen twee weken (na verzending van de bon) (schriftelijk) opzeggen.

41 

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito.
Einde
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Duits 1,2

Correctievoorschrift HAVO

20

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

05

Tijdvak 1

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 Vakspecifieke regels
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Beoordelingsmodel
Deelscores

A ntwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Laufen kann so schwierig sein
1 

D

2 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hun waarnemingsvermogen is nog niet goed ontwikkeld.
Opmerking
Acceptabel als concrete voorbeelden van dit gebrek aan waarnemingsvermogen genoemd
worden.

3 

Maximumscore 1
(vastgeplakte) kauwgom (op de stoeprand)

4 

C

5 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het zwaartepunt van het lichaam komt (met de jaren) lager te liggen.

6 

C

7 

B

Tekst 2 Deutsche Raser hinterm Deich
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Nee, want ook Nederlanders hebben meer boetes gekregen (dan vorig jaar).

8 

Indien “nee” wordt gevolgd door een foutieve toelichting
Indien de toelichting ontbreekt

0
0

Tekst 3 Rein in den Müll, raus aus dem Müll
9 

C

10 

B
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
twee

11 

Maximumscore 3
12  • De mensen snappen het niet altijd

• De mensen hebben haast
• De mensen hebben geen zin / vinden het niet hun taak (om zelf te sorteren) /

zetten hun spullen gewoon voor de poort neer

1
1
1

13 

D

14 

C

15 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
het scheppen van werkgelegenheid (voor drugsverslaafden)

16 

D

Tekst 4 Verflixt und zugeschweißt
17 

B

18 

B

19 

A

20 

A

21 

B

22 

D

23 

A

24 

B

Tekst 5 Diebstahl aus Liebe zur Kunst
Maximumscore 1
4, 1, 5, 3, 2

25 

Tekst 6 Menschlicher Pinguin
Maximumscore 3
26  • Zij heeft een lagere lichaamstemperatuur dan normaal

• Zij heeft een heel gelijkmatig over het lichaam verdeelde vetlaag
• Zij heeft een daarvoor ideale lichaamsbouw

1
1
1

Tekst 7 Schoßtier von der Stange
27 

A

28 

B

29 

C

500017-1-4c

4

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 291

Antwoorden

30 

Maximumscore 1
drie

31 

A

32 

A

33 

C

34 

B

Deelscores

Tekst 8 Magnet
35 

B

Tekst 9 Hohe Kosten, wenig Hilfe
36 

A

37 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat er jaarlijks voor grote bedragen schade wordt aangericht (aan privé-eigendom).
Indien het element “geld” of “schade” ontbreekt

38 

39 

0

Maximumscore 2
De kern van de goede antwoorden is:
• Als je het niet doet, nemen de gemeenten het probleem niet serieus
• Het verhoogt de kans op een schadevergoeding

1
1

Maximumscore 3
De kern van de goede antwoorden is:
• De graffiti is gemakkelijker te verwijderen
• Het schrikt andere graffitispuiters af
• De lol gaat er dan vanaf

1
1
1

40 

B

41 

A

42 

Maximumscore 1
(informatie) over de hoogte van de premie (voor de verzekering van graffitischade)
Tekst 10 So merk ich’s mir
Maximumscore 1
Systematisch nadenken. / In gedachten nagaan waar je de sleutels voor het laatst hebt
gezien/gebruikt (en wat daarna gebeurde).

43 
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 11 Drei Fragen an die Experten
Maximumscore 2
44  • J. Münzinger

1
1

• W. Fanslau

Opmerking
Als in plaats van de twee namen de merken genoemd worden (Nissan, Toyota), mag dit
worden goed gerekend.

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep.
Einde
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Duits 1,2

Correctievoorschrift HAVO
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Tijdvak 2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 Vakspecifieke regels
Voor het examen Duits 1,2 HAVO kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Beoordelingsmodel
Deelscores

A ntwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Einschalten statt abschalten
1 

A

2 

B

Maximumscore 2
3  • Het behoud van de baan

1

Opmerking
Acceptabel: Men wil op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het bedrijf.
• Men wil laten zien hoe belangrijk / onmisbaar men is

4 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Mensen hebben vakantie gewoon nodig. / Anders wordt de druk te groot.

5 

C

1

Tekst 2 Ein flexibler Tresor am Hauptbahnhof
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Je kunt je bagage op een ander punt weer ophalen (dan waar je hem hebt opgeborgen).

6 

Tekst 3 „Unsere Jüngste arbeitet im Rathaus“
7 

B

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Havva Mert dacht dat alleen Duitsers voor een baan bij de gemeente in aanmerking
kwamen.

8 

Indien het element “alleen Duitsers” ontbreekt

0

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat migranten straks (in hun werk) precies hetzelfde moeten kunnen als Duitsers.

9 
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Er waren genoeg (goede) kandidaten van buitenlandse komaf.

10 

Indien het element “buitenlandse” ontbreekt
11 

A

12 

A

13 

D

0

Tekst 4 Ein Hauch von Afrika

14 

Maximumscore 1
Sonni Frank geeft de boeren olifantenmest en de boeren geven hem voer voor zijn olifanten.

15 

A

16 

Maximumscore 1
Die Kühe (regel 41)

17 

C

18 

C

Tekst 5 Mehr Spaß am Fliegen
19 

C

20 

B

21 

B

22 

D

23 

A

24 

B

25 

D

Tekst 6 Weihnachtsbetrug

26 

Maximumscore 1
Spreken met de ouders (en hen laten beslissen)

27 

A

Tekst 7 Ringelgänse als Attraktion
Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• eten / fourageren
• rusten

28 
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De ganzen vraten de weiden kaal.

29 

Opmerking
Acceptabel: de toename van het aantal ganzen
30 

A

Tekst 8 „An den Taten messen“
31 

D

Maximumscore 2
32  • Er wordt niet verteld wat de oorzaak van een vertraging is

• Er worden geen alternatieve reisroutes aangeboden
33 

1
1

C

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Je krijgt een reischeque (van € 25)
• Je krijgt een taxivergoeding (van max. € 30)

34 

1
1

Maximumscore 1
So müssen (regel 64-65)

35 

Tekst 9 Wie ein Blumenfreund stiefmütterlich behandelt wurde
36 

C

37 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Men mag geen planten / bloemen (die opgeruimd worden) mee laten nemen / weggeven.

38 

A

Maximumscore 2
39  • verkopen

40 

• advents-/ kerstversiering maken

1
1

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Het schaadt de bloemenhandel
• Het brengt mensen op het idee dat ze zomaar van alles kunnen plukken

1
1

Tekst 10 Zwölf Euro Prämie für einen Schwarzfahrer
41 

B

Tekst 11 Reise-Info Südafrika
Maximumscore 1
Hilltop Camp

42 

500047-2-4c

5

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 298

Antwoorden

Deelscores

Tekst 12 Wie verhalte ich mich richtig im Straßentunnel?
Maximumscore 1
Het is dan voor de centrale moeilijk te bepalen waar je je bevindt.

43 

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep.
Einde
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Erratumblad

Duits 1,2
Centraal examen havo 2005
Tijdvak 2
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo
Bij het centraal examen Duits 1,2 havo
Op pagina 3, bij vraag 5, moet altijd 1 punt worden toegekend, ongeacht of er wel of geen
antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren Duits 1,2 havo
ter hand stellen.
De voorzitter van de CEVO
drs. J. Bouwsma
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Duits 1,2

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

04

Tijdvak 1

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste
vijf kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare
formulieren
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de
Citogroep.
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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Een beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Das Handy als Lebensretter
1 

B

2 

A

Maximumscore 2
3  • Als de alarmknop wordt ingedrukt

1
1

• Als de airbag openklapt
4 

C

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat de mobiele telefoon (waarmee het alarmnummer gebeld wordt,) altijd kan worden
gelokaliseerd.

5 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het verband tussen de aanrijtijd van de hulpverleners en de gevolgen van het ongeval voor
de slachtoffers.

6 

Tekst 2 „Äh“-Laut ist Mittel der Kommunikation
Maximumscore 1
So vermittelt

7 

Opmerking
Acceptabel: Sie fanden
Tekst 3 Comeback der Zigarre
8 

A

9 

D

10 

D

11 

Maximumscore 1
Omdat er nog geen criteria voor (de toelating van een zeppelin) bestonden. /
Omdat zo’n soort vergunning nog niet bestond.

12 

Maximumscore 1
zeppelins (te bouwen en er twee per jaar) te verkopen

13 

Maximumscore 1
Er waren (uiteindelijk) geen kopers (meer) te vinden.

14 

B

15 

C
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Antwoorden

16 

Deelscores

B

Tekst 4 E-Mail und nie wieder
17 

A

18 

C

19 

A

20 

B

21 

B

Tekst 5 Die kleine Freiheit unter den Wolken
22 

B

23 

C

24 

A

25 

D

26 

A

27 

D

28 

A

Tekst 6 Diät – wozu?
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(In de meeste gevallen) zullen de pogingen om af te vallen tevergeefs zijn.

29 

Opmerking
Acceptabel: (In de meeste gevallen) heeft lijnen geen zin.
30 

Maximumscore 1
roltrappen / liften

31 

B

32 

B

33 

C

34 

A

Tekst 7 Darmbakterien färben Jeans blau
Maximumscore 1
Omdat het milieuvriendelijker is (dan de tot nu toe gebruikte methode).

35 
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
om rode kleuring te voorkomen

36 

Tekst 8 Haustiere lernen den Umgang mit Computern
37 

B

38 

Maximumscore 1
water en voer krijgen

39 

B

40 

B

41 

D

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat hij onvoldoende investeerders had (om grote buitenlandse orders te kunnen
uitvoeren).

42 

Tekst 9 Internet-Werbung muss von den Ortstafeln entfernt werden
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat plaatsnaamborden met internetreclame hun rechtsgeldigheid verliezen.

43 

Opmerking
Acceptabel: Je hoeft je (na het passeren van zo’n bord) niet meer te houden aan de
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom.
Tekst 10 Automatenstörung – was tun?
Maximumscore 2
44  • het Call Center erover inlichten

1
1

• dit melden via de informatie- / alarmzuilen

Tekst 11 Arbeitsamt online
Maximumscore 1
nee, alinea 8

45 

Indien één van beide antwoordelementen fout is of ontbreekt

0

Einde
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Duits 1,2

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

04

Tijdvak 2

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste
vijf kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare
formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de
Citogroep.
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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Een beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Wer schwänzt, muss büßen
1 

C

2 

Maximumscore 1
de ouders (die hun kinderen laten spijbelen)
Opmerking
Acceptabel als in het Duits geantwoord wordt “die Eltern”.

3 

B

4 

A

5 

C

6 

B

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
In een aantal deelstaten beginnen de vakanties ongeveer gelijktijdig (waardoor het nog
drukker wordt).

7 

Tekst 2 Kormorane frei zum Abschuss
8 

C

9 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat de vissen die zij dan uit het water halen, vol kuit zitten.
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat bij de jacht op aalscholvers ook beschermde vogels verjaagd kunnen worden.

10 

Tekst 3 Menschen statt Automaten
11 

A

12 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het is niet zeker of er in de toekomst nog geld voor is.

13 

B

14 

D

15 

B

Maximumscore 2
16  • Een kerstkaart sturen aan vaste klanten

• Het leveren van voorgedrukte treinkaartjes (aan regelmatige reizigers)
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Antwoorden

17 

Deelscores

A

Tekst 4 Filter gegen Epilepsie
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
een aflevering van Pokémon op de Japanse tv

18 

Maximumscore 1
Het computerprogramma is drie keer zo snel.

19 

Tekst 5 Die Socken-Bändiger
20 

A

21 

C

22 

D

23 

C

24 

A

25 

A

Tekst 6 Der Lastesel des Wirtschaftswunders
26 

D

Tekst 7 Die Angst vor dem weißen Kittel kann krank machen
Maximumscore 1
Das ist ... (regel 17)

27 

28 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De pijnbestrijding is lange tijd verwaarloosd.

29 

B

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat de meeste mensen zich over hun angst heen zetten. /
Omdat de meeste mensen zich op een gegeven moment wel laten behandelen.

30 

31 

Maximumscore 1
vijf

32 

A
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 8 Eine kleine Bahnmusik
Maximumscore 1
Omdat (uit een enquête) is gebleken dat de mensen daar de voorkeur aan geven.

33 

Tekst 9 Golfen über Stock und Stein
34 

D

Maximumscore 2
35  • het uiterlijk / de kleding

1
1

• wat ze drinken

Maximumscore 2
36  • een bar / een tap

1
1

• een kinderbadje / een spetterbadje
37 

B

38 

D

39 

B

40 

D

Maximumscore 2
41  • een golfbal de hele wereld laten rondgaan

• een eigen kledinglijn / modecollectie op de markt brengen

1
1

Opmerking
Acceptabel: een toernooi rond de wereld
Tekst 10 Für Fahrten von Frankfurt a.M. nach außerhalb
Maximumscore 1
nee

42 

Tekst 11 Focus
Maximumscore 1
(Ja,) Zwangsstörungen

43 
Einde
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Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

03

Tijdvak 1

Inzenden scores
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf
kandidaten per school in op de optisch leesbare
formulieren of verwerk de scores in het
programma Wolf.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar de
Citogroep.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Zurück zur Gosse
1 

B

2 

A

3 

A

4 

C

5 

C
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat ze op straat hetzelfde leren als daar.

6 

Tekst 2 Shakespeare für Babys
7 

B

8 

A

9 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat ouders er heel veel voor over hebben om hun kinderen op alle gebieden te stimuleren.

10 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Moeders/Vrouwen willen meer (vrije) tijd hebben.

11 

B

Tekst 3 Extrawurst an Bord
12 

B

13 

B

14 

A

15 

B

16 

A

17 

B

18 

D

Tekst 4 Kein Mobilfunk auf Kirchtürmen
Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Redenen van gezondheid
• Redenen van bouwkundige aard

19 

1
1

Tekst 5 Schneller schreiben als denken
Maximumscore 1
vijf

20 

21 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
E-mails kunnen in een rechtszaak (tegen je) gebruikt worden.

22 

A
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Antwoorden

Deelscores

23 

C

24 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Om ook in e-mails correct te schrijven.

25 

D

26 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Misschien zijn niet alle afkortingen voor de ontvanger duidelijk.
Tekst 6 Bei Anruf Rad

27 

B

28 

Maximumscore 1
drie

29 

Maximumscore 1
Een antwoord met de volgende strekking:
ingewikkeld/onhandig

30 

A

31 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Ze moeten door de knieën) om de codenummers (op de fietsen) te lezen / in te toetsen.
Indien
Ze weten niet goed wat ze moeten doen

32 

Maximumscore 1
Im Moment … (regel 67)

33 

C

0

Tekst 7 Cyberketzer
34 

B

35 

A

Tekst 8 Briefe an die Redaktion
36 

A
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
37  • (De verplichting tot) het aanlijnen van honden

1
1
1

• (Het aantal) uitlaatmogelijkheden voor honden
• (De verplichting tot) het muilkorven van honden

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Ouders moeten kinderen leren) ook niet in paniek te raken als ze een (grote) hond zien.

38 

Opmerking
Acceptabel: Hoe kinderen op honden reageren hangt af van hoe hun ouders ze hebben
opgevoed.
39 

B

40 

D

41 

B

42 

A

Tekst 9 Mutter Erde
Maximumscore 1
water

43 

Tekst 10 D-Mark als Klopapier?
Maximumscore 1
Bankbiljetten hebben een beschermlaag (van was en lijnolie).

44 

Opmerking
Acceptabel: Er blijven verfresten achter in het milieu.
Einde
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Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

03

Tijdvak 2

Inzenden scores
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf
kandidaten per school in op de optisch leesbare
formulieren of verwerk de scores in het
programma Wolf.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de
Citogroep.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten
voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder
dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Kostspielige Missverständnisse
1 

B

2 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Men weet te weinig van de gewoonten / culturele achtergronden van een volk.

3 

C
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Men had verzuimd met hen een persoonlijke relatie op te bouwen.

4 

Opmerking
Acceptabel: Zij reageerden niet, omdat ze de mensen niet kenden.
5 

B

6 

C

Tekst 2 Darf der Chef meine privaten E-Mails lesen?
Maximumscore 2
De kern van de goede antwoorden is:
• Als privégebruik uitdrukkelijk verboden is
• Als de mogelijkheid van misbruik bestaat

7 

1
1

Tekst 3 Tavola mit T wie Tisch
8 

Maximumscore 1
In der ... und Lesen. (regel 8-11)

9 

A

10 

B

11 

Maximumscore 1
vier
Maximumscore 2
De kern van de goede antwoorden is:
• Italiaanse kinderen wordt zo meer kans op (school)succes geboden
• Alle kinderen pikken iets mee van een multiculturele samenleving

12 

13 

C

14 

Maximumscore 1
Der Hauptstrang … zu öffnen. (regel 111-114)

1
1

Tekst 4 Meine Hobbys sind …
15 

C

16 

C

17 

D

18 

B

19 

A

20 

C

21 

D
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 5 Hausaufgaben? So gehts
Maximumscore 2
22  • Je moet je zo weinig mogelijk met het huiswerk bemoeien. / Je moet alleen helpen als het

kind erom vraagt. / Je moet niet verbeteren, maar alleen vragen of het echt goed is wat het
kind heeft opgeschreven
• Je moet aanwezig zijn in de ruimte waar het kind zijn huiswerk maakt

1
1

Tekst 6 Klassenkampf passt nicht ins Klassenzimmer
23 

B

24 

A

25 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Met je kleding maak je duidelijk wie je wilt zijn.

26 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Met een verbod op de kleding krijg je de gedachten nog niet uit de hoofden.

27 

C

28 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het verbieden van agressieve kleding.

29 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De conflicten rond merkkleding.

30 

B

31 

Maximumscore 1
Omdat ze veel geld verdienen met de verkoop van die kleding.

32 

B

33 

C

Tekst 7 Geld allein macht nicht kinderreich
34 

D

35 

B

36 

Maximumscore 1
Ganztagsschulen / Krippenplätze

37 

Maximumscore 1
Er worden (in rijke landen) steeds minder kinderen geboren.
Opmerking
Acceptabel: Hoe rijker het land, des te minder kinderen worden er geboren.
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Antwoorden

38 

B

39 

C

40 

D

Deelscores

Tekst 8 Senioren wollen respektvoller umworben werden
Maximumscore 2
41  • Werbung für …

1
1

• Wer hingegen …

Tekst 9 Polizeirevier 26
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
afwachten

42 

Opmerking
Acceptabel: (Nog) niet betalen.
Tekst 10 JH Amorbach
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Ja.) (De vader is wel ouder dan 27 jaar, maar) hij heeft minstens één minderjarig kind bij
zich.

43 

Indien: Hij reist niet alleen

0

Einde
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Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 29 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school
op de daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Englisch als allgemeine Hochschulsprache?
1 

D

2 

C

3 

Maximumscore 1
(Denn) sie ziehen Studenten aus dem Ausland an (regel 20–21)

4 

A

5 

C

6 

B

200017 CV6

3

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 327

Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Omdat men zo (behalve de taal) ook de cultuur van een land leert kennen.

7 

Tekst 2 Mit hohem Spaßfaktor
8 

A

9 

C

10 

D

11 

E

12 

C

13 

D

14 

Maximumscore 1
op de aanschaf van een New Beetle

15 

B

16 

C

17 

Maximumscore 1
Kein Zweifel / Das kugelrunde (regel 8)
Tekst 3 Klatschen schadet

18 

B

19 

B

20 

A

21 

B

22 

B

23 

B

24 

D

25 

B

26 

B

27 

B

28 

A
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 4 Her mit den Uniformen
29 

A

30 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
dat hun kleding afgepakt wordt
Indien het element “kleding” ontbreekt

0

Maximumscore 1
door een schooluniform in te voeren

31 

Opmerking
Acceptabel: door merkkleding op school te verbieden.
32 

B

33 

B

34 

A

35 

Maximumscore 1
De criminaliteit zal afnemen.
Opmerking
Acceptabel: Jeugdcriminaliteit kost (de staat) veel meer geld dan schooluniformen. /
In Californië is het geweld op school afgenomen.

36 

A

Tekst 5 Zerknittert
37 

B

38 

D

39 

C

Tekst 6 Workaholics sind „erst tüchtig, dann süchtig“
Maximumscore 1
Ze vinden het werk/werken leuk.

40 

Indien: Ze zijn verslaafd aan hun werk

0

41 

Maximumscore 1
workaholic te worden / verslaafd te raken aan hun werk

42 

B

43 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Je moet ervoor zorgen dat je niet overbelast raakt. / dat je tijdig gas terugneemt.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Ze kunnen geen nee zeggen. / Ze trekken werk naar zich toe.

44 

Indien: Ze zijn niet verslaafd (aan hun werk)

0

45 

Maximumscore 1
De medewerker die geen „nee“ kan zeggen. /
De medewerker die (ook nog) werk van anderen overneemt.

46 

C

Tekst 7 online-navigator
Maximumscore 1
(Ja,) www.notimemusic.de

47 

Tekst 8 Großes Wellness-Paradies mit kleinen Fehlern
Maximumscore 1
Da will …

48 

Tekst 9 „Abholzung führte nicht zu Erdrutsch in Salvador“
Maximumscore 1
de aardbeving van 13 januari / een aardbeving

49 

Tekst 10 Abenteuer und Expedition
Maximumscore 1
(Ja,) Antarktis

50 
Einde
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Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 2

Inzenden scores
Uiterlijk op 21 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school
op de daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94–427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 54 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Museumsstücke
1 

C

2 

Maximumscore 1
het mooiste gebouw / het mooiste bouwwerk / het museum

3 

B

4 

C

5 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is: vriendelijk museumpersoneel.
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 Die Stones als Spiegel
6 

A

7 

Maximumscore 1
De Beatles gingen/gaan niet meer op tournee, de Rolling Stones doen dit nog steeds.
Opmerking
Acceptabel: De Beatles spelen geen rock ’n’ roll meer, de Rolling Stones nog wel.

8 

A

9 

C

10 

C

11 

Maximumscore 2
250 000 Watt, (akzeptabler) Klang, (überragende) Optik
Indien drie voorbeelden worden genoemd
Indien twee van de drie voorbeelden worden genoemd
Indien één voorbeeld wordt genoemd

12 

B

13 

B

14 

A

2
1
0

Tekst 3 Zoff-Training für die neue Chefin
15 

B

16 

A

17 

A

18 

B

19 

B

20 

A

21 

B

22 

C

23 

A
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 4 „Realschullehrer lernen zu wenig über Computer“
24 

A

25 

A

26 

A

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Zij vinden, dat aan de Pedagogische Hogescholen) informatica niet als apart vak ingevoerd
moet worden.

27 

28 

C

29 

Maximumscore 1
Bedienungskompetenz und... (regel 60–61)
Opmerking
Acceptabel: Darüber hinaus... (regel 63)

30 

A

Tekst 5 Handyfreie Zonen schaffen!
31 

Maximumscore 1
Auch in …

32 

Maximumscore 1
Nur in …

33 

A

34 

Maximumscore 1
Dat zijn mobiele telefoon in de les afging. / Dat de les door zijn mobiele telefoon gestoord
werd.

35 

Maximumscore 1
Anders stellt …

36 

A

37 

B

38 

A

Tekst 6 Frau Gonzalez, wie gut versteht man sich in der globalen Welt?
39 

D

40 

C

41 

B
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is: Vertaalcomputers kunnen geen grotere verbanden / hele
teksten begrijpen.

42 

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
1 Managers in Amerika nemen minder vakantie.
2 Het bedrijfsleven in Amerika kent vrijere / minder formele omgangsvormen.

43 

Opmerking
Bij 2: Acceptabel: Het bedrijfsleven in Amerika is minder hiërarchisch.
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed

2
1

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
1 Een vreemde taal leren.
2 Kennisnemen van andere culturen. / Een tijdje in het buitenland verblijven.

44 

Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed
45 

2
1

D

Tekst 7 Duran Duran
Maximumscore 1
negatief

46 

Tekst 8 Warum tragen Sie Glatze?
Maximumscore 1
Christoph Freiwald

47 

Opmerking
Indien nodig dient artikel 3.4 uit de algemene correctieregels in acht te worden genomen.
Tekst 9 Aktivitäten
Maximumscore 3
48  • Schnupperflug übers Havelland

• Flossfahren Lychen
• Oderland-Rad
• Schienenradeln

Indien
Indien
Indien
Indien

200028 CV6

vier antwoorden goed
drie antwoorden goed
twee antwoorden goed
één antwoord goed

3
2
1
0
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 10 GEO Explorer - Naturphänomene
Maximumscore 1
Kernkraft

49 

Opmerking
Indien nodig dient artikel 3.4 uit de algemene correctieregels in acht te worden genomen.
Einde
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Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk 30 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school
op de daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;

100016

CV6

2

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 339

duhons011dfcrv.qxd

5-12-00

15:08

Pagina 3

3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 „Wenn man sein eigenes Leben leben will, ist man unten durch.“
Maximumscore 1
Doch irgendwann

1 ■

Opmerking
Acceptabel: Vergien begann.
2 ■

B

3 ■

A

4 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De leerlingen krijgen meer tijd (om hun opleiding af te ronden).
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Antwoorden

Deelscores

5 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Mirko Vergien mag/kan bij de roeiclub niet aftrainen/afbouwen.

6 ■

B

7 ■

Maximumscore 1
geestelijke / psychische / mentale begeleiding / ondersteuning
Indien als antwoord is gegeven: begeleiding

0

Opmerking
Acceptabel: Hulp bij problemen met de (eigen) identiteit.
8 ■

B

■■■■

Tekst 2 Woodstock

9 ■

C

■■■■

Tekst 3 Attraktive Werbespots gegen Zapping

10 ■

C

11 ■

D

12 ■

C

13 ■

B

14 ■

Maximumscore 1
in spelletjesprogramma’s / quizprogramma’s / gameshows
Indien als antwoord is gegeven: tussen spelletjesprogramma’s / quizprogramma’s /
gameshows (in)

15 ■

C

16 ■

A

17 ■

D

18 ■

Maximumscore 1
twee

■■■■

Tekst 4 Mädchen profitieren von getrenntem Unterricht

19 ■

C

20 ■

A

21 ■

B

22 ■

A

23 ■

A
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Antwoorden

24 ■

A

25 ■

C

26 ■

A

27 ■

D

■■■■

Deelscores

Tekst 5 Jenseits von Punkten, Toren und Tabellen

28 ■

A

■■■■

Tekst 6 Frau Bässler, was begreifen Kinder von der Welt?

29 ■
•
•

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Met kinderen valt bijna alles wat in de media aan de orde komt, te bespreken.
Ze hebben er ook een mening / oordeel over.
voor elk volledig goed antwoordelement

30 ■

A

31 ■

A

1

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Wat kinderen in het dagelijks leven meemaken. / Gebeurtenissen in het dagelijks leven
van kinderen.

32 ■

33 ■

C

■■■■

Tekst 7 Eine verkannte Spezies
Maximumscore 1
tot de (fans van de) tegenstanders / andere clubs

34 ■

Indien als antwoord is gegeven: Tot (de) voetbalfans
35 ■

D

36 ■

A

37 ■

A

38 ■

Maximumscore 1
voor het (aantrekkelijke) uiterlijk (van de voetballers)

0

Opmerking
Acceptabel: voor (leuke) jongens.
39 ■

A

40 ■

B

41 ■

B
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 8 Bierselig

42 ■

•
•
•

■■■■

Maximumscore 2
De patiënten zijn ontspannen.
De prettige stemming / sfeer blijft de patiënten bij.
Het levert (veel) nieuwe klanten / patiënten op.
Tekst 9 Lieblingsfeiertagslektüre
Maximumscore 1
Jens Borleis

43 ■

■■■■

Tekst 10 Die Woche
Maximumscore 1
Jugendschutz, bladzijde 40

44 ■

■■■■

Tekst 11 Highlights
Maximumscore 2
2 en 4

45 ■

Indien 1 antwoord goed

■■■■

0

Tekst 12 OnLine FOCUS News
Maximumscore 1
Ja, http://focus.de/business

46 ■
Einde
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Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 2

Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 Gemeinsam einsam

1 ■

D

2 ■

B

3 ■

D

4 ■

Maximumscore 1
in regel 33

5 ■

Maximumscore 1
Sabine en Houari
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 2 Den Körper als Maschine mißbraucht

6 ■

C

7 ■

D

8 ■

B

9 ■

A

10 ■

C

11 ■

Maximumscore 1
vier

12 ■

A

13 ■

A

14 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Omdat de aanwezigheid van EPO (in het lichaam) moeilijk vast te stellen is.
Indien: Omdat EPO de prestatie verhoogt

15 ■

0

B

■■■■

Tekst 3 Zehn Richtige für Kinder
Maximumscore 2
1 Meer schrijffouten zien.
2 Geconcentreerder (kunnen) werken.
3 Sneller typen/schrijven (dan met de hand schrijven).

16 ■

Indien 2 antwoorden goed
Indien 1 antwoord goed

■■■■

Tekst 4 Streit um Ladenöffnung eskaliert

17 ■

C

18 ■

B

19 ■

D

20 ■

B

21 ■

C

22 ■

D

23 ■

C

24 ■

A

25 ■

D
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■■■■

Deelscores

Tekst 5 Musik ist das Wichtigste

26 ■

D

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Dat veel jongeren alleen geïnteresseerd zijn in commerciële / hitparade- / de nieuwste
muziek.

27 ■

Opmerking
Acceptabel: Dat bijna alle jongeren de radio aan laten.

28 ■

Maximumscore 1
naar (veel) jongeren (die naar de radio luisteren)

29 ■

Maximumscore 1
De muziek die in clubs en disco’s gedraaid wordt.
Opmerking
Acceptabel: muziek (als die) van Bob Marley / niet-commerciële muziek

30 ■

D

31 ■

B

32 ■

B

33 ■

C

34 ■

Maximumscore 1
informatieve programma’s / nieuws(berichten) (binnen jongerenprogramma’s)
Indien: jeugdprogramma’s

0

Maximumscore 2
2 en 4

35 ■

Indien 1 antwoord goed

■■■■

Tekst 6 Ernüchterung im März
Maximumscore 1
Er zijn (nog) te veel (jonge) tweedehands auto’s.

36 ■

■■■■

Tekst 7 Den richtigen Ton treffen

37 ■

A

38 ■

D

39 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
op de eerste generatie radiopresentatoren

40 ■

C

41 ■

C

100020

1

CV6

5

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 348

Antwoorden

42 ■

Deelscores

D

■■■■

Tekst 8 Wenn’s schön macht …

43 ■

C

■■■■

Tekst 9 Elf Gebote für den perfekten Gast
Maximumscore 1
9

44 ■

■■■■

Tekst 10 München
Maximumscore 2
Hotel Bayernland, Jugendgästehaus 4 YOU, Hotel Einhorn

45 ■

Indien 2 antwoorden goed
Indien 1 antwoord goed

■■■■

1
0

Tekst 11 Fernsehtips
Maximumscore 1
Prisma

46 ■

■■■■

Tekst 12 Max von der Grün
Maximumscore 1
mijnwerkers

47 ■
Einde
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Duits oude en nieuwe stijl

Correctievoorschrift HAVO en VHBO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

20

00

HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

Inzenden scores
Uiterlijk op 2 juni op de daartoe verstrekte
optisch leesbare formulieren naar het Cito
zenden:
• voor de oude stijl per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl per school de scores
van de alfabetisch eerste tien, maar bij
voorkeur vijftien kandidaten; bovendien
voor de nieuwe stijl per school de
totaalscores van alle kandidaten.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 Atemlos in die Tiefe
Maximumscore 2
Zin 1: algemene constatering
Zin 2: nadere toelichting
Zin 3: onderwerp van de tekst of nadere toelichting

1 ■

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed
2 ■

A

3 ■

A
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
Vanwege de (daar onder water aanwezige) flora en fauna. / Bij ons valt er onder water
minder (aan planten en dieren) te zien. / De flora en fauna in tropische wateren is veel
rijker dan bij ons. / Bij ons is de flora en fauna onder water weinig gevarieerd.

4 ■

Indien: Bij ons is er veel vervuiling. / Omdat het bij ons in de winter donker en koud is

0

Maximumscore 1
(Goedkope) vliegreizen met een hotel zo dicht mogelijk bij de duikplek. / De toerist wil
meteen voor zijn hotel kunnen duiken.

5 ■

Indien: Van goedkope vliegreizen. / Rif voor de hoteldeur
6 ■

B

7 ■

D

8 ■

B

■■■■

0

Tekst 2 Freiherr von Knigge feiert ein Comeback in den USA
Maximumscore 1
Slechte (tafel)manieren.

9 ■

Opmerking
Acceptabel: Met rechts eten. / Incorrect gedrag. / Onfatsoenlijk gedrag.
Maximumscore 1
Beheersing van goede omgangsvormen is een voorwaarde voor een geslaagde carrière. /
Wie iets wil bereiken, moet zich correct gedragen. / Goede manieren zijn (weer) in. /
Goede omgangsvormen staan weer in hoog aanzien. / Bedrijven vinden goede manieren
belangrijk.

10 ■

11 ■

B

12 ■

Maximumscore 1
Unersetzlich sind ... Geschäfte bringt.

13 ■

D

14 ■

C

15 ■

A

■■■■

Tekst 3 Walt Disneys Erben

16 ■

E

17 ■

B

18 ■

A

19 ■

B

20 ■

B

21 ■

A
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22 ■

A

23 ■

C

24 ■

A

25 ■

B

■■■■

Deelscores

Tekst 4 Tanz der Erinnerung

26 ■

A

27 ■

B

28 ■

A

29 ■

A

30 ■

A

31 ■

Maximumscore 2
alleen 1

2

Indien 1 en 2
Indien 1 en 3
Indien 1, 2 en 3
Indien 2
Indien 3
Indien 2 en 3

1
1
0
0
0
0

32 ■

C

33 ■

Maximumscore 1
Zij hebben voor reclame gezorgd. / Zij zijn stimulerend voor het bezoek.

■■■■

Tekst 5 Mit Musik geht alles
Maximumscore 1
Muziek heeft veel invloed. / Allemaal weten we wat muziek kan doen. / Allemaal hebben
we wel ervaren dat muziek veel invloed heeft.

34 ■

Indien: Muziek geeft macht

0

Opmerking
Acceptabel: Muziek is belangrijk.
35 ■

B

36 ■

E

37 ■

Maximumscore 1
Dat je met muziek (klanten niet alleen meer kunt laten kopen, maar ook) kunt
beïnvloeden wat de klanten kopen.

38 ■

A

39 ■

B

000008

CV7/8

5

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 354

duhons001dfcrv.qxd

15-12-99

16:27

Pagina 6

Antwoorden

40 ■

C

■■■■
41 ■

Deelscores

Tekst 6 Ein großer Tag in der Geschichte
Maximumscore 2
Alleen Reinhard Burgdorf
Reinhard Burgdorf plus één andere naam
Reinhard Burgdorf plus twee of meer andere namen
Alleen één of meer andere namen dan Reinhard Burgdorf

•
•
•
•

■■■■

Tekst 7 Wim Duisenberg
Maximumscore 1
Hij wilde niet naar een diner (van de Dresdner Bank) omdat zijn vrouw niet mee mocht.

42 ■

Indien: Hij wilde niet naar een congres …

■■■■
■■■■

0

Vragen 43 t/m 46 oude stijl

Tekst 8 Den Patienten interessiert nur Heilung

43 ■

D

■■■■

Tekst 9 Tretroller an Schulen

44 ■

A

■■■■

Tekst 10 Sich frei entfalten

45 ■

A

46 ■

Maximumscore 1
Der Wunsch … im Vordergrund (r. 36 – 38). / Alle möchten … entfalten können (r. 44– 47).

■■■■
■■■■

Vragen 43 t/m 46 nieuwe stijl

Tekst 8 Der Geist aus der Flasche
Maximumscore 1
Die Firma … Handelsregister eingetragen. / Die Firma … als Jubiläums -Anlaß. / 1897
wurde … Handelsregister eingetragen. / Obwohl 1886 … Handelsregister eingetragen.

43 ■

Indien: Obwohl 1886 … 100jähriges Bestehen

■■■■

0

Tekst 9 Ausgabe 1
Maximumscore 1
Dagobert.

44 ■

■■■■

Tekst 10 Die aktuelle Wechselausstellung
Maximumscore 1
Bilder lügen … zur Lüge.

45 ■
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■■■■

Deelscores

Tekst 11 Alles über das Rauchen
Maximumscore 1
Vertuschungsversuche.

46 ■
Einde
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Duits oude en nieuwe stijl

Correctievoorschrift HAVO en VHBO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

20

00

HAVO Tijdvak 2
VHBO Tijdvak 3

Inzenden scores
Uiterlijk op 23 juni, alleen voor de oude
stijl, de scores van de alfabetisch eerste vijf
kandidaten per school op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar het Cito zenden.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor de toets oude stijl kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald; voor de
toets nieuwe stijl 47 scorepunten. Scorepunten worden toegekend op grond van het door
de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf
gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■
■■■■

Vragen 1 tot en met 44 oude stijl

Tekst 1 Nicht nur Sonnenseiten
Maximumscore 1
Of het product de beschermende factor bezit zoals is aangegeven. /
Of de producten waarmaken wat ze beloven.

1 ■

Indien: Of de bescherming tegen UVA-stralen voldoende is. /
Of de zonnecrèmes de huid werkelijk beschermen tegen straling
2 ■
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
Je weet niet hoe lang je tegen UVA-stralen beschermd bent. /
Over de bescherming tegen UVA-stralen heb je onvoldoende zekerheid. /
Omdat de effectiviteit van UVA-filters onbekend is. /
Omdat de bescherming door de zonnemelk niet te hoog moet worden ingeschat. /
Omdat de gevolgen van te lange blootstelling aan UVA heel vervelend kunnen zijn.

3 ■

Indien: De bescherming tegen de zon geldt alleen voor UVB. /
Hoe langer je in de zon blijft, des te erger de gevolgen van UVA-straling zijn
Maximumscore 1
Omdat deze middelen voorkomen dat de huid uitdroogt. /
Omdat deze middelen de huid voldoende vochtig houden. /
Acceptabel: Omdat deze middelen de huid goed verzorgen en beschermen.

4 ■

Indien: Ze hadden een hoog vochtigheidsgehalte en dat is goed voor de huid. /
Deze twee producten bevatten veel water in vergelijking met andere middelen tegen
zonnebrand

0

Maximumscore 1
Geen enkel product leidde (bij de proefpersonen) tot huidirritatie.

5 ■

Indien: Geen enkel product blijkt echt goed te zijn voor de huid
6 ■

0

C

■■■■

Tekst 2 Der Abend der Niederlage

7 ■

C

8 ■

C

9 ■

C

10 ■

E

11 ■

F

12 ■

C

13 ■

B

■■■■

Tekst 3 Fußball-Rechte: Rupert ex machina

14 ■

B

■■■■

Tekst 4 Gefahrlos

15 ■

Maximumscore 1
Reclame die je niet bewust waarneemt. /
Stiekeme reclame.

16 ■

D

17 ■

Maximumscore 1
Dabei konnte … bewiesen werden.
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Antwoorden

Deelscores

18 ■

C

19 ■

B

20 ■

Maximumscore 1
Nee, want (eventueel: Ja, maar) het werkt alleen als er meteen gekocht kan worden (en
dat gebeurt praktisch nooit).

■■■■

Tekst 5 Trinkwasser-Niveau

21 ■

D

■■■■

Tekst 6 Wenn die Scham verlorengeht

22 ■

D

23 ■

B

24 ■

B

25 ■

A

26 ■

D

27 ■

D

28 ■

Maximumscore 1
(Gewiß ist es richtig,) daß der … teilnehmen läßt

29 ■

B

30 ■

B

31 ■

D

32 ■

C

33 ■

D

■■■■

Tekst 7 Frau am Steuer

34 ■

D

35 ■

C

36 ■

B

■■■■

Tekst 8 Tierschutz ins Grundgesetz!
Maximumscore 2
Proeven met dieren en het houden van dieren.

37 ■

Indien één element goed is

■■■■

Tekst 9 Bedienungsanleitungen

38 ■
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De gebruiksaanwijzing van de ISDN(-installatie) / telefoon moet nog gelezen worden.

39 ■

Maximumscore 1
Ze bevatten steeds meer technische gegevens (in de vorm van formules en tekens). /
Ze gaan er steeds meer over hoe een apparaat in elkaar zit.

40 ■

Maximumscore 1
Huisvrouwen konden met de gebruiksaanwijzingen van AEG niet uit de voeten.

41 ■

Indien: Dat huisvrouwen niet met apparaten van AEG overweg konden
42 ■

D

43 ■

B

44 ■

Maximumscore 1
Geen van de (geteste) gebruiksaanwijzingen voldeed aan de eisen / bleek bruikbaar.
Indien: Geen van de geteste apparaten was goed genoeg

■■■■
■■■■

0

Vragen 1 tot en met 44 nieuwe stijl

Tekst 1 Nicht nur Sonnenseiten
Maximumscore 1
Of het product de beschermende factor bezit zoals is aangegeven. /
Of de producten waarmaken wat ze beloven.

1 ■

Indien: Of de bescherming tegen UVA-stralen voldoende is. /
Of de zonnecrèmes de huid werkelijk beschermen tegen straling
2 ■

0

A

Maximumscore 1
Je weet niet hoe lang je tegen UVA-stralen beschermd bent. /
Over de bescherming tegen UVA-stralen heb je onvoldoende zekerheid. /
Omdat de effectiviteit van UVA-filters onbekend is. /
Omdat de bescherming door de zonnemelk niet te hoog moet worden ingeschat. /
Omdat de gevolgen van te lange blootstelling aan UVA heel vervelend kunnen zijn.

3 ■

Indien: De bescherming tegen de zon geldt alleen voor UVB. /
Hoe langer je in de zon blijft, des te erger de gevolgen van UVA-straling zijn

0

Maximumscore 1
Omdat deze middelen voorkomen dat de huid uitdroogt. /
Omdat deze middelen de huid voldoende vochtig houden. /
Acceptabel: Omdat deze middelen de huid goed verzorgen en beschermen.

4 ■

Indien: Ze hadden een hoog vochtigheidsgehalte en dat is goed voor de huid. /
Deze twee producten bevatten veel water in vergelijking met andere middelen tegen
zonnebrand

0

Maximumscore 1
Geen enkel product leidde (bij de proefpersonen) tot huidirritatie.

5 ■

Indien: Geen enkel product blijkt echt goed te zijn voor de huid
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6 ■

Deelscores

C

■■■■

Tekst 2 Der Abend der Niederlage

7 ■

C

8 ■

C

9 ■

C

10 ■

E

11 ■

F

12 ■

C

13 ■

B

■■■■

Tekst 3 Fußball-Rechte: Rupert ex machina

14 ■

B

■■■■

Tekst 4 Gefahrlos

15 ■

Maximumscore 1
Reclame die je niet bewust waarneemt. /
Stiekeme reclame.

16 ■

D

17 ■

Maximumscore 1
Dabei konnte … bewiesen werden.

18 ■

C

19 ■

B

20 ■

Maximumscore 1
Nee, want (eventueel: Ja, maar) het werkt alleen als er meteen gekocht kan worden (en
dat gebeurt praktisch nooit).

■■■■

Tekst 5 Wenn die Scham verlorengeht

21 ■

D

22 ■

B

23 ■

B

24 ■

A

25 ■

D

26 ■

D

27 ■

Maximumscore 1
(Gewiß ist es richtig,) daß der … teilnehmen läßt
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28 ■

B

29 ■

B

30 ■

D

31 ■

C

32 ■

D

■■■■

Deelscores

Tekst 6 Bedienungsanleitungen

33 ■

A

34 ■

Maximumscore 1
De gebruiksaanwijzing van de ISDN(-installatie) / telefoon moet nog gelezen worden.
Maximumscore 1
Ze bevatten steeds meer technische gegevens (in de vorm van formules en tekens). /
Ze gaan er steeds meer over hoe een apparaat in elkaar zit.

35 ■

Maximumscore 1
Huisvrouwen konden met de gebruiksaanwijzingen van AEG niet uit de voeten.

36 ■

Indien: Dat huisvrouwen niet met apparaten van AEG overweg konden
37 ■

D

38 ■

B

39 ■

Maximumscore 1
Geen van de (geteste) gebruiksaanwijzingen voldeed aan de eisen / bleek bruikbaar.
Indien: Geen van de geteste apparaten was goed genoeg

■■■■

0

Tekst 7 Tierschutz ins Grundgesetz!
Maximumscore 2
Proeven met dieren en het houden van dieren.

40 ■

Indien één element goed is

1

Maximumscore 1
Cornelia Yzer.

41 ■

■■■■

Tekst 8 Auf der Alm wird gut gekocht
Maximumscore 2
Käsespätzle, Kaiserschmarrn (mit Mandeln), Germknödel (mit Powidl).

42 ■

Indien 3 antwoorden goed zijn en daarnaast één fout gemaakt is
Indien 3 antwoorden goed en daarnaast twee fouten gemaakt zijn
Indien 2 antwoorden goed zijn
Indien 2 antwoorden goed zijn en daarnaast één fout gemaakt is
Indien 1 antwoord goed is

000014

0

CV7/8

8

1
0
1
0
0

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 364

duhons002dfcrv.qxd

7-02-00

14:22

Pagina 9
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■■■■

Deelscores

Tekst 9 Die Spider-Anzeigenbörse
Maximumscore 2
6 en 7.

43 ■

Indien 1 antwoord (van de eerstgegeven twee antwoorden) goed is

■■■■

1

Tekst 10 Schönbrunn
Maximumscore 1
De gebroeders Hamilton.
Acceptabel: (Brüder) Hamilton.

44 ■

Einde
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Centrale examens vwo-havo-mavo-vbo
Correctiesleutels 1999 1e tijdvak
HAVO/VHBO Duits
VR ANTW VR ANTW
1B
2A
3A
4C
5C
6B
7D
8C
9A
10 E
11 A
12 A
13 C

14 C
15 B
16 B
17 A
18 D
19 C
20 B
21 C
22 C
23 B
24 D
25 B
26 D

VR ANTW
27 B
28 C
29 B
30 A
31 D
32 A
33 B
34 C
35 C
36 B
37 D
38 B
39 B

VR ANTW
40 A
41 B
42 A
43 C
44 C
45 D
46 A
47 C
48 D
49 B
50 A
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EINDEXAMEN DUITS HAVO, TWEEDE TIJDVAK 1999
VHBO, DERDE TIJDVAK 1999
CORRECTIESLEUTEL
Tekst 1

Tekst 2

Tekst 3

Tekst 4

Tekst 5

Tekst 6

1C

9D

20 D

21 C

32 C

41 C

2B

10 D

22 A

33 C

42 D

3D

11 D

23 B

34 A

43 A

4A

12 D

24 A

35 C

44 A

5C

13 A

25 C

36 B

45 B

6D

14 A

26 A

37 C

46 A

7A

15 C

27 D

38 B

47 A

8A

16 D

28 B

39 C

48 D

17 A

29 B

40 C

49 C

18 B

30 A

19 A

31 C

50 C
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