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Correctievoorschrift HAVO

2021
tijdvak 1

Nederlands

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. 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

2

3

4

HA-1001-a-c

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrect taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht.
Onder incorrect taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten en fouten in de
zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden
gerekend.
In afwijking van het bepaalde onder 5 van de Algemene regels geldt voor incorrect
taalgebruik dat elke fout binnen een antwoord op een vraag wel afzonderlijk dient te
worden aangerekend.
De fouten voor incorrect taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te
worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten dienen bij de laatste
beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden genoteerd.
Voor incorrect taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.
Spelfouten in de overschrijding van het maximum aantal woorden tellen niet mee.

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: 6

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Leve de vleesetende vegetariër – Wantrouw de
rechtlijnigen
1

maximumscore 1
“Diervriendelijk vlees bestaat niet” (regels 1-2)
Beoordeel de spelling.

2

maximumscore 1
(alinea) 5

3

maximumscore 1
(alinea) 10

4

D

5

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
consequent (zijn) / consequentie

1

Beoordeel de spelling.
6

B

1

7

D

1

8

E

1
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Vraag

9

Antwoord

maximumscore 3
zin

functie

1 Het is natuurlijk prettig om een
helder en consequent
wereldbeeld te hebben.
(regels 75-77)

standpunt

2 Dat geeft duidelijke richtlijnen
voor je handelen en een gevoel
van rust. (regels 77-79)

argument (bij 1)

3 Maar het is lastig vol te
houden: (regels 79-80)

tegenargument (bij 1)

4 de wereld verandert
voortdurend (regels 80-81)

argument (bij 3)

5 en je hebt nu eenmaal ook te
maken met anderen die anders
over dingen kunnen denken.
(regels 81-83)

argument (bij 3)

6 Bovendien is volledige
consequentie onmogelijk.
(regels 83-84)

tegenargument (bij 1)

7 Vroeg of laat ontdek je dat elke
ordening, elk verhaal, elk
systeem ‘tekortschiet’, dat wil
zeggen: niet helemaal
consequent is. (regels 85-88)

argument (bij 6)

8 Er zijn altijd losse eindjes en
restcategorieën. (regels 88-89)

argument (bij 6)

indien
indien
indien
indien

HA-1001-a-c

Scores

zes antwoorden juist
vijf antwoorden juist
vier antwoorden juist
minder dan vier antwoorden juist

7

3
2
1
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Vraag

10

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• (Een kritisch lezer zou kunnen vinden dat hier sprake is van een)
verkeerde vergelijking
• (want) het versnipperen/wegstoppen van spullen is niet te vergelijken
met het versnipperen/wegstoppen van mensen / (want) spullen zijn niet
te vergelijken met mensen / (want) een ordening van spullen kan niet
zomaar vergeleken worden met een ordening van mensen in de
maatschappij

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
11

B

1

12

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(De ultieme manier is) de Nederlandse/onze democratie. / dat meerdere
partijen, met verschillende wereldbeelden, er samen uitkomen.
Beoordeel de spelling.

13

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Er zou sprake zijn van liegen) omdat het niet mogelijk is echt consequent
te zijn.
Beoordeel de spelling en grammatica.

14

B

1

15

A

1

16

maximumscore 1
“In ieder geval kunnen we in afwachting van deze supermens voorlopig
maar beter leren leven met wereldbeelden die weliswaar een zwakke vorm
van consistentie kennen, maar uiteindelijk toch inconsequent blijken.”
(regels 194-200)
of
“Je moet wel iets van richtlijnen hebben, maar die ook weer niet al te
serieus nemen.” (regels 206-208)
Beoordeel de spelling.

17
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Vraag

18

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De vleesetende vegetariër wordt positief gewaardeerd omdat deze
inconsequent is / De vleesetende vegetariër durft inconsequent te zijn
• De rechtlijnigen worden negatief gewaardeerd omdat deze (te)
consequent zijn / De rechtlijnigen zijn (te) consequent

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 2 De vlogger is de toekomst van de journalistiek
19

B

1

20

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Bij de verandering in het journalistieke veld kwam er een ander medium,
namelijk televisie, dat het publiek anders bespeelde. / kwam er een ander
medium, namelijk televisie, waardoor opnieuw om de aandacht van het
publiek gestreden moest worden. / Het veld bleef hetzelfde, maar de
invulling werd anders.
Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

21

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het is niet duidelijk hoe het journalistieke veld eruitziet / of het
journalistieke veld nog wel bestaat (en hoe het afgebakend moet worden).
/ Nieuwsbrengers zijn onafhankelijk van de gevestigde media. / De groep
die het vroeger voor het zeggen had, heeft minder macht gekregen.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

22

HA-1001-a-c

maximumscore 2
• 3
• 5

1
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Journalisten zijn de traditionele/ouderwetse journalisten / hebben een
journalistieke opleiding gehad.
Niet-journalisten zijn de moderne journalisten/de vloggers (die geen
journalistieke opleiding hebben gehad).
of
Hiermee worden bedoeld journalisten van traditionele media versus
journalisten van nieuwe media.
Beoordeel de spelling en grammatica.

24

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ze hebben beiden de behoefte om de wereld te vertellen wat de wereld
moet weten over de wereld / om de werkelijkheid te verslaan / om nieuws,
meningen en verhalen uit te wisselen.
Beoordeel de spelling en grammatica.

25

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De traditionele journalist zorgt voor een
‘gedegen’/professionele/zorgvuldige benadering en de moderne journalist
zorgt voor het onderwerp van de journalistiek. / Sommigen zorgen voor de
journalistieke zorgvuldigheid en anderen zorgen voor de weg naar de
verhalen.
Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

26

A

1

27

C

2

28

D

1
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Wat als werken niet meer móet, maar mág?
29

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
We zouden nog maar vijftien uur per week hoeven
te werken (in de toekomst).
Opmerking
De hele zin “Bijna honderd jaar geleden voorspelde John Maynard
Keynes 1) een zonnige toekomst: technologische vooruitgang zou de
productie verviervoudigen, zodat we in 2030 nog maar vijftien uur per week
zouden hoeven werken.” (regels 15-21) niet goed rekenen.
Beoordeel de spelling en grammatica.

30

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
(We blijven zo hard werken)
drie van onderstaande:
 omdat werken moet/noodzaak is,
 omdat geld een doel op zich geworden is,
 uit plichtsgevoel,
 uit gewoonte / omdat we kuddedieren zijn.
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

Beoordeel de spelling.
31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
drie van onderstaande:
 Van niet werken word je ongelukkig.
 Van niet werken word je ongezond.
 Er rusten taboes op werkloosheidsverzekeringen/werkloosheidsuitkeringen.
 Mensen verliezen een groot deel van hun identiteit als ze niet werken.
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

32

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dan bepaalt het werk dat je doet niet langer je identiteit. / Ook zonder werk
kun je volwaardig deelnemen aan de samenleving.
Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 4 Basisinkomen aantasting van autonomie
33

maximumscore 2
• De vrije dieren zijn de mensen in een situatie zonder basisinkomen /
de mensen die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien
• en de gevangen dieren zijn de mensen in een situatie met een
basisinkomen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
34

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(de voldoening die het geeft) als je in je eigen levensonderhoud kunt
voorzien / als je autonoom bent
Opmerking
Aan voorbeelden geen scorepunten toekennen.
Beoordeel de spelling.

35
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Vraag

36

Antwoord

Scores

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
Standpunt
Een basisinkomen is geen oplossing (voor economische problemen).
Argument 1
Het basisinkomen haalt de eigen ‘zin van het bestaan’ weg.
Subargument 1.1
Mensen willen werken en in hun eigen levensonderhoud
voorzien.
Argument 2
Mensen die nu geen baan hebben, hebben dat met het
basisinkomen nog steeds niet.
Argument 3
Het basisinkomen heeft ontwrichtende gevolgen voor de
economie.
Subargument 3.1
Een basisinkomen heeft een aanzuigende werking op
mensen met verkeerde intenties.
Voorbeeld
Als ik hoor dat in Zwitserland na wordt gedacht
over een basisinkomen, droom ik over geld en
gemak voor mijzelf. Ik droom niet over ouderen
helpen of bergen schoonmaken.
Argument 4
Een basisinkomen verandert niets (aan het ontduiken van regels).
/ Een basisinkomen verandert niets aan het feit dat op ander
gebied/op het gebied van cultuur, sport of zorg weinig wordt
toegevoegd aan de samenleving.
Opmerking
Argument 3 kan (eventueel) vervangen worden door (sub)argument 3.1,
maar dan aan 3.1 geen scorepunt meer toekennen.
indien
indien
indien
indien
indien

vijf antwoorden juist
vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

4
3
2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

37

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1, 2 en 4
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

38

C

1

39

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Volgens tekstfragment 1 is een basisinkomen op zich wel een goed
idee(, maar het zou voorlopig nog geen universeel basisinkomen
moeten zijn)
• Volgens tekst 4 is het basisinkomen sowieso geen goed idee

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Overkoepelende vragen tekst 3 en tekst 4
40

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De visie van tekst 4 past goed bij de genoemde visie in tekst 3 /
De visies liggen in elkaars verlengde / De visies zijn hetzelfde
• (Dat is te zien aan het citaat:) “Allereerst haalt het basisinkomen de
eigen ‘zin van het bestaan’ weg: mensen willen werken en in hun eigen
levensonderhoud voorzien. (Dat is leven.)” (regels 52-56, tekst 4)
/ “Het tast de autonomie van mensen ernstig aan” (regels 82-83,
tekst 4)

1

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

41

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• In tekst 3 wordt een oplossing geschetst voor mensen die ongewild
werkloos zijn / wordt het (mogelijke) effect beschreven dat mensen
die ongewild werkloos zijn hun (maatschappelijke) status
behouden/terugkrijgen / dat mensen die ongewild werkloos zijn
weer volwaardig deel van de samenleving worden
• In tekst 4 wordt het (mogelijke) effect beschreven dat er niets
verandert / dat mensen die ongewild werkloos zijn nog steeds geen
werk hebben

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
42

C

1

Incorrect taalgebruik
43

HA-1001-a-c

Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op
open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens
onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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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 31 mei te
accorderen.
Ook na 31 mei 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

Frank Meester, de Volkskrant, 30 april 2016

tekst 2

Pieter van den Blink, NRC Handelsblad, 15 & 16 oktober 2016

tekst 3

Lily Schim van der Loeff en Kyrill Hartog, Het Parool, 23 juni 2016

tekst 4

Esther Schulte, Trouw, 9 juni 2016

tekstfragment 1 Rutger Bregman, De Correspondent.nl, https://decorrespondent.nl/6705/zo-maken-wehet-basisinkomen-werkelijkheid/1492097429790-8fb460ea, geraadpleegd op 13 december
2017
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aanvulling op het correctievoorschrift

2021-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 11, bij vraag 31 moeten de eerste twee antwoordopties
– Van niet werken word je ongelukkig.
– Van niet werken word je ongezond.
vervangen worden door:
– Van niet werken word je ongelukkig. / Mensen die niet werken zijn (vaak) ongelukkig.
– Van niet werken word je ongezond. / Mensen die niet werken zijn (vaak) ongezond.
Toelichting:
Kandidaten hoeven de eerste twee antwoordopties in het correctievoorschrift niet
per se als oorzaak-gevolgrelatie te verwoorden.
en
Op pagina 12, bij vraag 33 moet worden toegevoegd:
Voor de toekenning van een scorepunt is het essentieel dat kandidaten voor elke
diergroep de naam én de uitleg geven (en dan in beide gevallen 1 scorepunt krijgen).
Dit mag ook in het volgende format:
– Er zijn vrije/wilde dieren en gevangen dieren.
– Deze groepen staan voor mensen zonder basisinkomen / met een
eigen inkomen versus mensen die een basisinkomen ontvangen.
Alleen het benoemen van de twee diergroepen (zonder uitleg) levert geen
scorepunten op.
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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.
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 Nederlands havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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aanvulling op het correctievoorschrift

2021-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 11, bij vraag 31 moeten de eerste twee antwoordopties
– Van niet werken word je ongelukkig.
– Van niet werken word je ongezond.
vervangen worden door:
– Van niet werken word je ongelukkig. / Mensen die niet werken zijn (vaak) ongelukkig.
– Van niet werken word je ongezond. / Mensen die niet werken zijn (vaak) ongezond.
Toelichting:
Kandidaten hoeven de eerste twee antwoordopties in het correctievoorschrift niet
per se als oorzaak-gevolgrelatie te verwoorden.
en
Op pagina 12, bij vraag 33 moet worden toegevoegd:
Voor de toekenning van een scorepunt is het essentieel dat kandidaten voor elke
diergroep de naam én de uitleg geven (en dan in beide gevallen 1 scorepunt krijgen).
Dit mag ook in het volgende format:
– Er zijn vrije/wilde dieren en gevangen dieren.
– Deze groepen staan voor mensen zonder basisinkomen / met een
eigen inkomen versus mensen die een basisinkomen ontvangen.
Alleen het benoemen van de twee diergroepen (zonder uitleg) levert geen
scorepunten op.
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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.
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 Nederlands havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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Correctievoorschrift HAVO

2021
tijdvak 2

Nederlands

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-1001-a-21-2-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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5

6
7

8
9

NB1

HA-1001-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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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

2

3

4

HA-1001-a-c

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrect taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht.
Onder incorrect taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten en fouten in de
zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden
gerekend.
In afwijking van het bepaalde onder 5 van de Algemene regels geldt voor incorrect
taalgebruik dat elke fout binnen een antwoord op een vraag wel afzonderlijk dient te
worden aangerekend.
De fouten voor incorrect taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te
worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten dienen bij de laatste
beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden genoteerd.
Voor incorrect taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.
Spelfouten in de overschrijding van het maximum aantal woorden tellen niet mee.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Dit artikel gaat over uitstelgedrag. Je zou het ook later
kunnen lezen (maar doe het toch maar nu)
1

A

1

2

D

1

3

A

1

4

C

1

5

A

1

6

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Als we ouder zijn, zijn onze prefontale kwabben / is onze prefontale cortex
(beter) ontwikkeld/(meer) gerijpt.
Beoordeel de spelling en grammatica.

7

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Er wordt mee bedoeld) dat iemand die impulsief is vatbaarder is voor
procrastinatie (dan iemand die niet impulsief is). / Als je
impulsief/ongeduldig/makkelijk afgeleid bent, is de kans groter dat je
procrastinatie vertoont.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

8

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De uitspraak suggereert dat er steeds meer studenten zijn die een beroep
doen op hulp bij studieontwijkend gedrag / hulp bij het vermijden van
uitstelgedrag.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
drie van de volgende:
 aangeleerd (uitstel)gedrag (want een korte eindsprint leverde altijd een
voldoende op)
 jezelf te hoog inschatten / denken dat je het wel redt in de tijd
 jezelf te laag inschatten / faalangst
 (allesoverheersende) twijfel (over je keuzes)
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien een of geen antwoorden goed

2
1
0

Beoordeel de spelling.
10

maximumscore 2
vier van de volgende:
 nog nooit iemand gelukkig geworden (regels 16-17)
 gaat eronder gebukt (regels 24-25)
 (ernstig) last (regels 31, 54)
 geblokkeerd (regel 65)
 donkere schaduw (over je dagen) (regels 68-69)
 destructieve menselijke eigenschap (regels 72-73)
 uit de pas (regel 87)
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien minder dan drie antwoorden goed

2
1
0

Beoordeel de spelling.
11

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er is geen enkel bewijs / Het is niet waar dat je creatiever/productiever
wordt door uitstellen. / dat de uitstelperiode als incubatietijd zou fungeren
zodat creatieve ideeën tot rijping kunnen komen.
Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

12

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
 Zorg voor een prikkelarme omgeving.
 Maak een streng onderscheid tussen je werk- en ontspanplek.
 Bouw routines op.
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien minder dan twee antwoorden goed

2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
13

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er is steeds meer afleiding / Er zijn steeds meer verleidingen (in onze
omgeving).
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

14

15

maximumscore 2
1, 4, 7
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien minder dan twee antwoorden goed

2
1
0

B

2

Tekst 2 Voor de experimenten van dr. He is eerst zicht op
de veiligheid nodig
16

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• (standpunt:) Het genetisch geknutsel van dr. He moet ernstig genomen
worden en ontmoedigd worden
• (argument 1:) Er zijn grote twijfels over de precisie van dr. He’s
techniek
• (argument 2:) Het is onethisch dat pas na afloop bekend werd wat
dr. He had gedaan

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

17

Antwoord

Scores

maximumscore 2
“(genetische) geknutsel” (regel 26)
“(dat) knippen en plakken” (regel 35)
“(dit type) cowboys” (regels 43-44)
Beoordeel de spelling.
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
minder dan twee antwoorden goed

18

2
1
0

maximumscore 1
“wie kan er wat op tegen hebben (wanneer via knip- en plakwerk aan het
DNA de kans op aids nihil wordt?)” (regels 53-54(-56))
Beoordeel de spelling.

19

A

1

20

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
We weten niet wat de gevolgen zijn (van genetische manipulatie) op de
lange termijn. / De veiligheid is niet gegarandeerd.
Beoordeel de spelling en grammatica.

21

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er moeten duidelijke/goede (internationale) afspraken zijn (over het
garanderen van de veiligheid). / Er moet toezicht zijn. / Er mag niet
gerommeld worden.
Beoordeel de spelling.

22

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Tekstfragment 1 schetst een negatief toekomstbeeld / doemscenario
(met ‘supermensen’)
• Tekst 2 schetst een positiever toekomstbeeld (waarbij het klonen van
mensen nog lang niet aan de orde is) / Volgens tekst 2 zal het zo’n
vaart niet lopen (met genetische manipulatie om mensen te
verbeteren)

1

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Aan de geboorte van die eerste genetisch gemanipuleerde baby (uit
Groot-Brittannië) ging veel overleg, (politiek) debat en inspraak vooraf
• terwijl He zijn experiment deed zonder dat iemand ervan op de hoogte
was

1
1

Opmerking
Ook goed voor 2 scorepunten:
De kern van een goed antwoord is:
In Groot-Brittannië was er wél openheid in het debat (over genetische
manipulatie).
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 3 Kindermarketing in vlogs
24

B

1

25

D

1

26

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
drie van de volgende:
 Influencers/YouTubers/Vloggers maken veel reclame / zwaaien te pas
en te onpas met producten.
 Kinderen herkennen reclame (in vlogs) (soms/vaak) niet als reclame.
 Meer dan de helft van de YouTubers houdt zich niet aan de (eigen)
richtlijnen.
 De invloed van influencers/YouTubers/vloggers neemt toe.
 De (strenge) regels voor kindermarketing bij voedsel hebben ook
succes.
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien minder dan twee antwoorden goed

2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
27
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Vraag

28

Antwoord

Scores

maximumscore 2
vier van de volgende:
 ik neem de research voor deze column heel serieus (regels 18-20)
 ongezellige pap (regels 25-26)
 strafdieet (regel 34)
 zonder ironie (regel 40)
 (Vloggers lopen) (te pas en te onpas) (met producten) (voor hun
camera) (te) zwaaien (regel 52-54) / gezwaai (regel 54) / (fervent)
productzwaaier (regel 71)
 Wie regelmatig geld overmaakt aan het Rode Kruis, mag daarom nog
geen bank overvallen. (regels 75-77)
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien minder dan drie antwoorden goed

2
1
0

Beoordeel de spelling.
29

D

1

30

A

1

31

A

1

Tekst 4 Stop nou toch eens met kinderidolen op junkfood
32

maximumscore 1
(het geven van de) jengelfactor (aan een product)
Beoordeel de spelling.

33

maximumscore 1
tussen voet bij stuk houden/niet toegeven aan hun kind(eren)
en toegeven aan hun kind(eren)
of
tussen gezonde producten kopen voor hun kind(eren)
en ongezonde producten kopen voor hun kind(eren)
Beoordeel de spelling.
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Vraag

34

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De voedingsfabrikanten houden zich vaak niet aan hun belofte om
kinderidolen op (een deel van) hun junkfood te laten verdwijnen
• Als ze dat wel doen / Als de voedingsfabrikanten zich wel aan hun
belofte houden, verdwijnen de kinderidolen alleen van het ergste
junkfood

1

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
35

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
drie van de volgende:
Het kabinet
 is een spreekbuis van de voedingsindustrie / werkt mee aan misleiding
van consumenten (door de voedingsindustrie).
 reageert niet daadkrachtig als de voedingsindustrie haar beloften niet
nakomt.
 heeft geen (goed) voedselbeleid.
 heeft groente en fruit/gezond voedsel duurder gemaakt (door de btwverhoging).
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
minder dan twee antwoorden goed

2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
36

C

1

37

D

1

38

D

2

Overkoepelende vragen tekst 3 en tekst 4
39

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Beide (partijen) nemen hun verantwoordelijkheid niet. / Beide (partijen) houden zich niet
aan hun eigen regels. / Beide (partijen) komen hun belofte niet na.
Beoordeel de spelling.

40

B
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Incorrect taalgebruik
41

Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op
open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens
onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

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 23 juni te accorderen.
Ook na 23 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

Margreet Vermeulen, de Volkskrant, 13 april 2018

tekst 2

Derk Walters, NRC Handelsblad, 29 november 2018

tekst 3

Teun van de Keuken, de Volkskrant, 26 maart 2018

tekst 4

Sjoerd van de Wouw, Trouw, 19 april 2018

tekstfragment 1 H. van Zon, Algemeen Dagblad, 29 november 2018
tekstfragment 2 Maarten Keulemans, de Volkskrant, 30 november 2018
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aanvulling op het correctievoorschrift

2021-2

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 2
Correctievoorschrift

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

Op pagina 6, bij vraag 6, moet
Als we ouder zijn, zijn onze prefontale kwabben / is onze prefontale cortex (beter)
ontwikkeld/(meer) gerijpt.
vervangen worden door:
Als we ouder zijn, zijn onze prefrontale kwabben / is onze prefrontale cortex (beter)
ontwikkeld/(meer) gerijpt.
en
Op pagina 7, bij vraag 10, moet
vier van de volgende:
 nog nooit iemand gelukkig geworden (regels 16-17)
 gaat eronder gebukt (regels 24-25)
 (ernstig) last (regels 31, 54)
 geblokkeerd (regel 65)
 donkere schaduw (over je dagen) (regels 68-69)
 destructieve menselijke eigenschap (regels 72-73)
 uit de pas (regel 87)
vervangen worden door:
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vier van de volgende:
 nog nooit iemand gelukkig geworden (regels 16-17)
 gaat eronder gebukt (regels 24-25)
 (ernstig) last (regels 31, 54)
 Een kleine troost (regel 45) / Nog een troost (regel 61)
 geblokkeerd (regel 65)
 donkere schaduw (over je dagen) (regels 68-69)
 destructieve menselijke eigenschap (regels 72-73)
 uit de pas (regel 87)
en
Op pagina 9, bij vraag 17, moet
“(genetische) geknutsel” (regel 26)
“(dat) knippen en plakken” (regel 35)
“(dit type) cowboys” (regels 43-44)
vervangen worden door:
drie van de volgende:
 “(genetische) geknutsel” (regel 26)
 “onverstandig” (regel 32)
 “(dat) knippen en plakken” (regel 35)
 “onethisch” (regel 38)
 “zonder zich iets aan de medisch-ethische consensus gelegen te laten liggen”
(regels 41-43)
 “(dit type) cowboys” (regels 43-44)
 “boezemen doorgaans weinig vertrouwen in” (regels 44-45)

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

2021-2

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 2
Correctievoorschrift

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

Op pagina 9, bij vraag 18, moet
“wie kan er wat op tegen hebben (wanneer via knip- en plakwerk aan het
DNA de kans op aids nihil wordt?)” (regels 53-54(-56))
vervangen worden door:
“wie kan er wat op tegen hebben (wanneer via knip-en-plakwerk / knip- en
plakwerk aan het DNA de kans op aids nihil wordt?)” (regels 53-54(-56))

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 Nederlands havo.
Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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Correctievoorschrift HAVO

2021
tijdvak 3

Nederlands

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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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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NB1

HA-1001-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.
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3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1

2

3

4

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrect taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht.
Onder incorrect taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten en fouten in de
zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden
gerekend.
In afwijking van het bepaalde onder 5 van de Algemene regels geldt voor incorrect
taalgebruik dat elke fout binnen een antwoord op een vraag wel afzonderlijk dient te
worden aangerekend.
De fouten voor incorrect taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te
worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten dienen bij de laatste
beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden genoteerd.
Voor incorrect taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.

Spelfouten in de overschrijding van het maximum aantal woorden tellen niet mee.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Waarom gruwelplaatjes op sigarettenpakjes niet gaan
werken
1

maximumscore 1
“De conclusie was toen al dat het eerder struisvogelgedrag uitlokt dan
gezonder gedrag.” (regels 45-47)
Beoordeel de spelling.

2

maximumscore 1
(alinea) 11

3

maximumscore 1
(alinea) 14

4

maximumscore 3
(zin) 1: constatering
(zin) 2: verklaring
(zin) 3: tegenwerping
(zin) 4: conclusie / standpunt
indien
indien
indien
indien

vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

3
2
1
0

Beoordeel de spelling.
5

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (Ruiter roept al meer dan tien jaar:) Er is geen (wetenschappelijk)
bewijs voor de effectiviteit van fear appeals / Wetenschappers kunnen
nog zo veel bewijzen leveren tegen fear appeals
• (Maar) het inzetten van fear appeals blijft populair / (Maar) er wordt
niets mee gedaan / Als beleidsmakers zich daar niets van aantrekken
heeft het geen zin gehad

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• “Al tijdens mijn studie communicatie- en informatiewetenschappen,
(zo’n tien jaar geleden, hoorde ik over onderzoek naar gruwelplaatjes
op sigarettenpakjes.)” (regels 41-45)
• (“‘Denk je eens in hoeveel pakjes een roker er per maand doorheen
kan jagen’, zei hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen
Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen) tegen me) toen ik een
artikel voor het wetenschaps- en technologietijdschrift KIJK schreef
over het onderwerp.” (regels 81-89)

1

1

Beoordeel de spelling.
7

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Het trekt de aandacht
• Een confronterende boodschap zou tot denken aanzetten /
Campagnemakers denken dat mensen vanzelf hun ongezonde gedrag
veranderen als je genoeg dood en verderf laat zien
• De geldschieter denkt ook dat een harde aanpak/dreigende boodschap
het best werkt / Het is moeilijk de geldschieter ervan te overtuigen dat
een andere aanpak (dan een harde) meer effect heeft

1

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 45 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
8

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Hoe ernstig is de dreiging? / Wat is de ernst van de situatie?
Beoordeel de spelling en grammatica.

9

D

10

maximumscore 1
1 en 2

2

Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide nummers juist zijn.

Tekst 2 Het rookbeleid is dodelijk
11

B

1

12

D

1
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Vraag

13

Antwoord

Scores

maximumscore 1
gezondheidsramp
Beoordeel de spelling.

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De zaal was bijna leeg. / Alleen de tabakswoordvoerders van zeven
(politieke) partijen waren aanwezig.
Beoordeel de spelling en grammatica.

15

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Ze vinden het recht op vrije keuze belangrijk
• Ze zijn bang voor zetelverlies

1
1

Beoordeel de spelling.
16

maximumscore 3
• (zin) 2: verklaring
• (zin) 3: tegenwerping
• (zin) 5: voorbeeld

1
1
1

Beoordeel de spelling.
17

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Een sigarettenpakje moet een tientje duurder worden
• maar dat ziet Van den Burg niet gebeuren
• (want) de lobby en de machtsmachine van de tabaksindustrie hebben
dat voorkomen
• (en) verhoging van de tabaksaccijns zal stemmen kosten

1
1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 45 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
18

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Dit soort maatregelen wordt vooral gevoeld door rokers met weinig
geld
• (en) zij/mensen met weinig geld zijn de achterban van de linkse
partijen / Aanhangers van links hebben vaak minder geld
• (en) de maatregelen kosten links dan/dus meer zetels dan rechts

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

19

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Dat (een partij moedig is) houdt in dat ze niet bang is zetels te
verliezen
• als ze impopulaire maatregelen neemt die goed/gezond zijn voor haar
kiezers / die de gezondheid van haar kiezers bevorderen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Ook goed bij het tweede scorepunt: als ze voor accijnsverhoging op
sigaretten is.
20

A

1

21

B

1

22

D

1

23

maximumscore 2
• 2
• 4

1
1

A

1

24

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2
25

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Beide teksten wijzen het gebruik van afschrikwekkende plaatjes op
sigarettenpakjes af. / Dat is de strategie fear appeal.
Beoordeel de spelling en grammatica.

26
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Waar is het goede gesprek gebleven?
27

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Je praat minder met elkaar
• door de aanwezigheid van mobiele technologie

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
28

maximumscore 1
(alinea) 4

29

maximumscore 1
(alinea) 8

30

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Het wegleggen van de telefoon zou moeten leiden tot) het voeren van een
goed gesprek.
Beoordeel de spelling.

31

B

1

32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Dat voordeel is) dat er intimiteit/een echte uitwisseling is tussen mensen /
dat er een interessant gesprek ontstaat.
Beoordeel de spelling en grammatica.

33

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Turkle stelt: je leert anderen begrijpen / je leert iets over een ander
• Schols stelt: je leert jezelf begrijpen / je leert iets over jezelf

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

34

Antwoord

Scores

maximumscore 6
De kern van een goed antwoord is:
probleem bij het voeren van een
echt gesprek

verklaring voor dat probleem

Mensen zijn snel afgeleid

door de aanwezigheid van nieuwe
media.

Mensen hebben het geduld niet
meer (voor een rommelig gesprek)

door de gewenning aan de
onmiddellijke behoeftebevrediging.

Mensen durven het gesprek niet
meer aan te gaan

omdat ze denken dat een gesprek
perfect moet zijn / omdat ze denken
dat ze het niet kunnen.

per juist element in de juiste kolom

1

Maximumlengte van het antwoord: 65 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
De problemen mogen in een andere volgorde staan. De verklaring moet
wel bij het juiste probleem staan.
35

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is (twee van de volgende):
 Tijdens een echt gesprek wisselt het tempo net als bij dansen / ook.
 Er zijn verrassende wendingen.
 Je hebt de ander nodig. / Je maakt het samen.
per juist antwoord

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
36
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Vraag

Antwoord

Scores

Incorrect taalgebruik
37

Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op
open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens
onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

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

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Anouk Broersma, Waarom gruwelplaatjes op sigarettenpakjes niet gaan werken,

tekst 2

Frits van Dam en Wanda de Kanter, Het rookbeleid is dodelijk, NRC Handelsblad,

Reporters Online, 26 mei 2016
27 mei 2016
tekst 3

Annemiek Leclaire, Waar is het goede gesprek gebleven?, NRC Handelsblad, 27 & 28
februari 2016
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Correctievoorschrift HAVO

2019

tijdvak 1

Nederlands

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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen. Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. Zelfstandig gebruik van bijzinnen
(als in: “Omdat …) dient niet fout te worden gerekend.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het
correctievoorschrift te worden genoteerd.
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Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Nooit meer niksdoen
1

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
fomo/niks willen missen

2

maximumscore 1
(alinea) 3

3

maximumscore 1
(alinea) 7

4

D

5

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Onze eigen online identiteit is het opgepoetste/ideale/versierde beeld van
onszelf / is hoe we zouden willen zijn.

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
6

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Een kale kerstboom staat symbool voor wie we echt/in de kern zijn / voor
wie we zijn zonder versieringen.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

Antwoord

Scores

7

B

8

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
− Een positief gevolg is: het is goed voor de economie / er wordt steeds
meer geconsumeerd (en dat is goed voor de economie)
− Een negatief gevolg is: wie niet meegaat in het steeds moeten
consumeren, hoort er niet meer bij / wordt een sociale outcast

1

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
9
10

B

1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
Paul Zak

beweert… 1 dat fomo kenmerken heeft van een
verslaving
want… 2 het gebruiken van sociale media maakt in de
hersenen oxytocine aan / maakt in de hersenen
hetzelfde stofje aan als een verliefdheid
en dat doet verlangen naar meer.

Sherry Turkle

vindt… 3 het te ver gaan om fomo een verslaving te
noemen
want dan klinkt de roep om die verslavende sociale
netwerken uit te bannen
en dat kan niet want …4 sociale netwerken zijn overal /
zijn als eten / je kunt niet zonder
dus… 5 je moet er op een verstandige/gezonde manier
mee leren omgaan.

indien
indien
indien
indien

vijf antwoorden goed
vier antwoorden goed
drie antwoorden goed
minder dan drie antwoorden goed

3
2
1
0

Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

11

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• de auteur van tekstfragment 1 / Pauline Bijster
• “Mijn goede voornemen om minder te facebooken gaat morgen
opnieuw van start.” (alinea 2) / “Als het wat is, zal ik het u laten
weten.” (alinea 2)

1

1

Beoordeel de spelling.
12

A

2

Tekst 2 Stappen in je woonkamer
13

D

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er worden (ter onderbouwing) gegevens genoemd van het CBS en Datlinq
(of een van deze twee organisaties).

1

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
15

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Er is sprake van een overhaaste generalisatie:
• Op basis van twee tv-series/voorbeelden wordt een algemeen beeld
geschetst

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Bij deze vraag moeten altijd 4 scorepunten worden toegekend, ongeacht of
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
Toelichting:
− Via een erratum op de opgave hebben de kandidaten de opdracht
gekregen om deze vraag over te slaan.

17

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• De stortvloed aan evenementen waar we bij moeten zijn heeft ons moe
gemaakt / heeft ons verzadigd
• We willen risico’s die we in de buitenwereld lopen, minimaliseren /
thuisblijven vinden we veiliger
• We staan al 24/7 met elkaar in contact (en hebben geen behoefte aan
persoonlijk contact)

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
18

C

1

19

B

1

20

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Uitgaanstrends zijn golfbewegingen.
Beoordeel de spelling en grammatica.

21

A

2

Tekst 1 en 2 Overkoepelende vragen
22

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• In tekst 1 gebruik je de sociale media om overal van op de hoogte te
blijven / overal bij te kunnen zijn / niets te missen
• In tekst 2 gebruik je de sociale media om thuis in contact met de
wereld/je vrienden te kunnen blijven

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De thuisblijftrend past wel in de theorie van Jaap van Ginneken
• omdat mensen/jongeren het thuisblijven steeds meer van elkaar
kopiëren
of
• Het past wel in de theorie van Jaap van Ginneken
• Door de sociale media kunnen we ook in ons eentje op de bank
kuddedier zijn

1
1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
24

C en/of D

1

Tekst 3 Vermijdbare risico’s?
25

maximumscore 2
vier van de volgende woorden of woordgroepen:
− (wat) kwalitatief uitgedaagd (regels 24-25)
− de vrinden (van het Journaal) (regels 28-29)
− keurig (regel 29)
− (dat klinkt wederom) uiterst puik (regels 39-40)
− (dat dubbeltjes) met een beetje goede onderwijswil (op grote schaal
kwartjes kunnen worden) (regels 46-48)
− eindbaas (van BV Nederland) (regels 50-51)
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien minder dan drie antwoorden goed

26

2
1
0

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Eén op de drie dementiegevallen is te voorkomen
• door vermijdbare leefstijlrisicofactoren / door aanpassing van de leefstijl
• Een lage bloeddruk/geen diabetes vermindert de kans op dementie /
Er is een verband tussen (hoge) bloeddruk en dementie
• Een hoog opleidingsniveau zorgt voor reservecapaciteit om (de
gevolgen van) dementie op te vangen / Een hoog opleidingsniveau
vermindert de gevolgen van dementie

1
1
1

1

Maximumlengte van het antwoord: 55 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

27

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
Opleidingsniveau is geen leefstijl die je kunt kiezen. / Een lage opleiding
is geen vermijdbaar onderdeel van iemands leefstijl.
Opmerking
Een deelscore is niet mogelijk.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

28

A

29

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De zelfcontrole/strijd die nodig is voor opwaartse mobiliteit zorgt ervoor dat
cellen sneller verouderen.

1

Opmerking
Ook goed: Je betaalt met je gezondheid.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
30

A

1

31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Doordat ouderen beschermende maatregelen nemen / vaker
medicijnen slikken / Door medicijngebruik/cholesterolpillen
• blijven de aanvoerroutes van de hersenen schoner

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

32

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Tekst 3 stelt dat (1 op de 3 gevallen van) dementie te vermijden is
(door lage bloeddruk, voorkómen van diabetes, een gezonde leefstijl)
• Tekstfragment 2 stelt dat er geen bewijs is dat door beschermende
maatregelen (tegen hart- en vaatziekten) dementie minder snel stijgt
dan voorspeld / dat dementie te vermijden is
of
• Tekst 3 stelt dat de maatregelen (tegen dementie) die je neemt
positief zijn
• Tekstfragment 2 stelt dat het effect van maatregelen (tegen dementie)
die je neemt onzekere uitkomsten hebben

1

1

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
33

maximumscore 2
1, 2, 5
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien minder dan twee antwoorden goed

2
1
0

Tekst 4 Beetje inkomensverlies?
34

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Je mag dan wel klagen omdat) het in dit geval niet (alleen) een verlies
van luxe betreft / (omdat) die maatregel de mensen echt hard treft in
hun bestaan / omdat ze dan niet meer kunnen rondkomen.
Beoordeel de spelling en grammatica.

35

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het verzet tegen bezuinigingen is egoïstisch.
Beoordeel de spelling en grammatica.

36

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Bezuinigen op kunst en wetenschap is schandalig / oliedom.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

37

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Wetenschap zorgt voor nieuwe mogelijkheden/nieuwe perspectieven/
nieuwe ontdekkingen/vooruitgang.
Maximumlengte van het antwoord: 10 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

38

A

1

39

D

1

40

A

2

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
41

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
1 fout of 2 fouten
3 of 4 fouten
5 of 6 fouten
7 of meer fouten
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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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 31 mei.
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens.
Ook na 31 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

Ivo van Woerden, HP/De Tijd, juni 2012

tekst 2

Jonas Kooyman en Mirjam Remie, www.nrc.nl, 27 mei 2016

tekst 3

Asha ten Broeke, de Volkskrant, 31 juli 2015

tekst 4

Malou van Hintum, de Volkskrant, 7 november 2012

tekstfragment 1 Pauline Bijster, www.hpdetijd.nl, 9 januari 2014
tekstfragment 2 Ellen de Visser, de Volkskrant, 27 juli 2016
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aanvulling op het correctievoorschrift

2019-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 6, bij vraag 1 moet het volgende worden toegevoegd:
Beoordeel de spelling.
en
Op pagina 7, bij vraag 10 moet het volgende worden toegevoegd:
De antwoorden mogen ook in zelfstandige zinnen gegeven zijn. Het gebruik van
hoofdletters aan het begin van het antwoord (of de antwoorden) wordt bij deze vraag
niet beoordeeld.
en
Op pagina 10, bij vraag 25 moet bij het zesde opsommingsstreepje


eindbaas (van BV Nederland) (regels 50-51)

vervangen worden door:


eindbaas (van BV Nederland) / BV Nederland (regels 50-51)

en
Op pagina 10, bij vraag 25 moet het volgende worden toegevoegd:
Beoordeel de spelling.

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

2019

tijdvak 2

Nederlands

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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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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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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen. Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal
4 scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. Zelfstandig gebruik van bijzinnen
(als in: “Omdat …) dient niet fout te worden gerekend.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het
correctievoorschrift te worden genoteerd.
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4

Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Slimme computers: kunnen ze straks ook kunst maken?
1

D

2

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De computer wint van de besten bij intuïtieve spellen (zoals schaken en
go)./ Het lukt steeds beter om computers intuïtieve beslissingen te laten
nemen. / Computers zijn steeds beter op gebieden die mensen intuïtief
benaderen.

1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
3

D

4

maximumscore 5

1

deskundige

ja

Jaap van den Herik

x

nee

Sacha Bronwasser
Blaise Aguëra y Arcas

x
x

Eric Postma

x

Arnold Smeulders
5

onduidelijk

x

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Kunst die gemaakt is door een computer is geen kunst / blijft een imitatie /
bevat niet het onzekere element dat kunst tot kunst maakt. / Voor het
vernieuwende van kunst blijven mensen nodig. / Kunst is mensenwerk.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Dit zou een voorbeeld zijn van een computer die kunst maakt) omdat de
software met creatieve ideeën/invallen komt.
Beoordeel de spelling en grammatica.

7

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Dit zou geen voorbeeld zijn van een computer die kunst maakt), omdat er
een mens nodig is om verder te gaan met de ideeën van de software.
Beoordeel de spelling en grammatica.

8

C

1

9

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Muziek gemaakt door mensen is muziek met gevoel/met een ziel /
Muziek gemaakt door mensen is communicatie tussen mensen
• Muziek gemaakt door een computer is zielloos / is geen communicatie

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
10

E

1

11

B

2

Tekst 2 ffw88 jonguh: is die digi-taal nou echt zo erg?
12

B

1

13

A

1

14

maximumscore 1
(alinea) 4
Opmerking
Ook goed: (alinea) 5

15

maximumscore 1
(alinea) 10
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Vraag

Antwoord

Scores

16

maximumscore 1
(alinea) 12

17

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het gebruik van digi-taal volgt logische taalregels/is taal in ontwikkeling
• het gebruik van digi-taal is barbaars/foutief

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Ook goed (voor 2 scorepunten): een van onderstaande citaten
“De criticus ziet een slordig WhatsAppberichtje vol onvergeeflijke fouten,
de aandachtige neerlandicus ziet taalontwikkeling in actie.” (regels 41-44)
of “Die digi-taal lijkt eerder logisch dan barbaars te zijn,” (regels 106-107)
Beoordeel de spelling.
18

A

19

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Efficiëntie is belangrijk) omdat snelheid het belangrijkst is / omdat het snel
moet gaan.

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
20

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
Drie van de volgende:
− Correcte spelling is niet (zo) belangrijk.
− Zinnen mogen onaf/krom zijn.
− Emoticons en het herhalen van letters geven gevoelens en intonatie
weer.
− De lengte van de boodschap is beperkt.
Beoordeel de spelling.
Opmerking
De antwoorden hoeven niet in de volgorde van de tekst te staan.
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Vraag

21

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
taalverdieping / Jongeren verdiepen zich meer in taal. / Jongeren lezen en
schrijven meer. / Digi-taal is goed voor het metalinguïstisch bewustzijn
(van jongeren).
Beoordeel de spelling.

22

A

23

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Leraren vrezen dat digi-taal opduikt in formele teksten/opstellen/
sollicitatiebrieven.

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
24

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
De verwachting is dat laagopgeleide jongeren / jonge scholieren eerder
digi-taal gebruiken in formeel taalgebruik dan hoogopgeleide jongeren
/ De verwachting is dat hoogopgeleide jongeren makkelijker kunnen
schakelen tussen taalvarianten dan laagopgeleide jongeren / jonge
scholieren.
Maximumlengte 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Indien een van de groepen jongeren in de vergelijking niet specifiek
genoemd wordt, maximaal 1 scorepunt toekennen.

25

B

26

maximumscore 1
“‘In deze maatschappij worden mensen nog beoordeeld op de schrijftaal in
hun sollicitatiebrief.” (regels 179-182)
of
“Dan is het nuttig dat een sollicitant ‘Hij vindt’ schrijft, maar in een privéappje naar zijn vriendin moet het snellere ‘Hij vind’ ook kunnen.” (regels
182-186)

1

Beoordeel de spelling.
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Vraag

27

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Bennis zou het taalgebruik afkeuren) omdat hij vindt dat in formele
situaties (bij voorkeur) de standaardtaal gebruikt moet worden / omdat hij
vindt dat docenten kinderen de taalregels moeten aanleren.
Beoordeel de spelling.

28

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Bennis zou het taalgebruik goedkeuren) omdat de boodschap belangrijker
is dan de spelling of het taalgebruik.
Beoordeel de spelling.

Tekst 3 WhatsAppachtig taalgebruik
29

B

30

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• WhatsApp is voor jongeren (al lang) vertrouwd / Het is vreemd dat
docenten nu pas klagen over WhatsAppachtig taalgebruik (want het
bestaat al lang).
• Docenten gaan uit van een causaal verband (tussen taalgebruik in
WhatsAppachtige apps en e-mail)

1

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
31

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Er wordt bezwaar gemaakt) tegen de redenering dat er een causaal
verband bestaat tussen het gebruik van WhatsAppachtige apps en
taalgebruik in e-mails (aan docenten).
Beoordeel de spelling.
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Vraag

32

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het is onduidelijk hoe WhatsAppachtige omgangsvormen eruitzien. /
Het is onduidelijk wat het probleem is van de docenten.
• Het is niet bewezen dat WhatsAppgebruik van invloed is op het
taalgebruik (van leerlingen).

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
33

A

34

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Socialisatie is een verklaring voor het ongepaste/niet professionele
taalgebruik van studenten in e-mails aan docenten. / Socialisatie is een
verklaring voor het feit dat leerlingen e-mails schrijven waarin het
taalgebruik niet voldoet aan de wensen van de docent.

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
35

C

1

36

A

1

37

A

1

38

B

2
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 en tekst 3 Overkoepelende vraag
39

maximumscore 4
alleen
tekst 2

uitspraak

alleen
tekst 3

1. De verloedering van taalgebruik
als gevolg van het gebruik van
digitale media wordt weersproken.

tekst 2 en
tekst 3
x

2. Digi-taal kent zijn eigen regels en
is een vorm van taalontwikkeling.
3. Docenten en studenten zijn
opgegroeid met verschillende
taalmiddelen die verschillende
taalnormen kennen.

x
x

4. Docenten vrezen invloed van het
taalgebruik in digitale media op het
formele taalgebruik van leerlingen
of studenten.

x

5. Jongeren moeten, indien nodig,
bewust gemaakt worden van de
regels van professionele taal.

x

indien
indien
indien
indien
indien

HA-1001-a-19-2-c
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2 goed
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
40

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden
gebracht volgens onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

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

Laurens Verhagen, https://www.volkskrant.nl/tech/slimme-computers-kunnen-ze-straksook-kunst-maken~a4506035/, 15 juli 2017 (geraadpleegd op 12 februari 2018)

tekst 2

Merel Straathof, Het Parool, 11 maart 2015

tekst 3

Lucas Seuren, http://www.neerlandistiek.nl/2017/03/13135/, 9 maart 2017
(geraadpleegd op 13 november 2017)

tekstfragment 1

Robert van Gijssel, de Volkskrant, 7 september 2018

tekstfragment 2

https://www.monsterboard.nl/carriere-advies/artikel/chattaal-sollicitatiebrief
(geraadpleegd op 24 oktober 2018)
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aanvulling op het correctievoorschrift

2019-2

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 2
Correctievoorschrift

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

Op pagina 10, bij vraag 28 moet het volgende worden toegevoegd:
Ook goed:
(Bennis zou het taalgebruik goedkeuren) want uit verschillende uitspraken in tekst 2
blijkt dat hij positief staat tegenover dergelijk creatief taalgebruik.
of
(Bennis zou het taalgebruik goedkeuren) want hij zegt: “dat de ogenschijnlijk vreemde
afkortingen in al die berichtjes een logisch patroon laten zien.” (r. 50-53) / “Daarin [in
krantenkoppen…] wordt ook verkort en afgebroken waar mogelijk, zonder de
leesbaarheid aan te tasten. Dat wordt toch ook niet als fout gezien?” (r. 59-63) / “Zo
creatief met taal omgaan, toont ook kennis van de taalregels.” (r.63-65) / “Uiteindelijk is
de taal er voor de gebruiker” (r.178-179)

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

2018

tijdvak 1

Nederlands

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

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden
gerekend.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de
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3

4

inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het
correctievoorschrift te worden genoteerd.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Moderne ruilhandel
1

maximumscore 1
“Steeds meer mensen maken, net als Juul Martin, gebruik van onbenutte
spullen of diensten die anderen ter beschikking stellen. Vaak betalen ze er
een bescheiden bedrag voor, soms stellen ze er een wederdienst
tegenover.” (regels 35-41)
Beoordeel de spelling.

2

maximumscore 1
(alinea) 6

3

maximumscore 1
(alinea) 9

4

D

5

maximumscore 5
De kern van een goed antwoord is:

1

positieve kanten
Liesbeth van Tongeren

1 We kunnen efficiënter omgaan met
goederen.
2 Het past in het ideaal van de
participatiemaatschappij (die de overheid
voorstaat).

deelnemers aan het
onderzoek in
Amsterdam

3 Het levert financieel voordeel op.
4 Het is duurzaam.
5 Het contact met andere mensen is leuk.

per juist element

1

Beoordeel de spelling.
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Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 1
“Er zijn dan minder banen, maar de drempel tot ondernemerschap is
verlaagd.” (regels 170-172)
Opmerking
Ook goed: “Het geld dat mensen niet uitgeven aan auto’s of boormachines
geven ze aan andere dingen uit.” (regels 164-167)
Beoordeel de spelling.

7

C

8

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is (vier van de volgende):
− Deugden als vriendelijkheid en gastvrijheid zijn volledig
geëconomiseerd. / Het is een (ongewenste) extreme vorm van
kapitalisme.
− Deeleconomie is een containerbegrip geworden waaronder ook
initiatieven vallen die niets met delen te maken hebben. / Sommige
initiatieven hebben niets met delen te maken.
− Mensen krijgen (zo) steeds minder privacy. / Bedrijven beschikken over
steeds meer informatie van mensen.
− Er ontstaat een risico op monopolievorming.
− Het systeem van reviews is onwenselijk. / Het systeem van reviews is
beperkt en kan oneerlijk zijn.
− Er verdwijnt werkgelegenheid.

1

per juist element

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 5
De kern van een goed antwoord is:
standpunt
1 De deeleconomie biedt veel
mogelijkheden. / Deelinitiatieven
gaan behoren tot de standaardkeuzemogelijkheden.

argument 1
Het kan ons behoud zijn als het
gaat om grondstoffen en energie.

argument 2
4 Het biedt een oplossing voor
de toenemende eenzaamheid.

subargument
2 Het is een oplossing voor
problemen in de opkomende
economieën waarin de behoefte
aan spullen groeit.

subargument
5 Door de deeleconomie krijgen
we weer verbinding met onze
buren.

subsubargument
3 Tweeënhalf miljard Aziaten
kunnen niet allemaal een auto
bezitten.
per juist antwoord

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
10

C

1

Tekst 2 Leren lenen
11

maximumscore 1
1 en 4
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide nummers juist zijn.
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Vraag

12

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De overheid is hypocriet / asociaal / verzaakt haar zorgplicht
• want ze waarschuwt tegen lenen en tegelijkertijd bevordert/stimuleert
ze lenen

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
13

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Roken kan dodelijk zijn en lenen niet.
Opmerking
Fout: Roken kan niet vergeleken worden met lenen.
Maximumlengte van het antwoord: 10 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het gaat erom dat roken en lenen slecht voor je zijn. / Roken en lenen zijn
slecht (volgens de overheid).
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

15

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
In beide gevallen ben je niet vrij. / Je zit eraan vast.
Beoordeel de spelling en grammatica.

16

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De auteur doet de voorwaarden af als onbelangrijke argumenten. / Het
gaat de auteur om het principe.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

17

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (oorzaak:) Jongvolwassenen kunnen vaak de langetermijngevolgen
niet overzien / Je hebt (als jongvolwassene) nog niet door wat de
implicaties zijn / Ze doorgronden met hun puberbrein de implicaties
nog niet
• (reden:) Jongeren moeten een lening aangaan om (te kunnen leren en)
(een goede) kans te kunnen maken op de arbeidsmarkt / Je moet wel
als je (wilt studeren en) later een (goede) baan wilt hebben

1

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
18

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De term sociaal is misplaatst
• omdat het onderwijs minder toegankelijk wordt voor mensen met
weinig geld
of
• Het is niet sociaal
• om burgers (vanaf hun achttiende levensjaar) schulden bij de overheid
op te dringen
of
• Geld moeten lenen om te kunnen studeren
• is niet sociaal

1
1
1
1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
19

C

1

20

B

2

21

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Na vergelijkbare maatregelen in het buitenland gingen daar ook niet
minder studenten studeren. / Op basis van de ervaringen in het buitenland
is de verwachting dat ook hier maar weinig studenten zullen afzien van
studeren.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

22

Antwoord

Scores

maximumscore 3

standpunt

5

argument

4

subargument

indien
indien
indien
indien
23

1

toelichting

2

toelichting

3

vijf antwoorden op de juiste plaats
vier antwoorden op de juiste plaats
drie antwoorden op de juiste plaats
minder dan drie antwoorden op de juiste plaats

3
2
1
0

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De overheid is verantwoordelijk voor goed onderwijs. / De overheid moet
investeren in (goed) onderwijs.
Beoordeel de spelling en grammatica.

24

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Iemand die gestudeerd heeft, gaat (veel) meer verdienen dan iemand
die niet gestudeerd heeft
• en kan dan later makkelijk de lening terugbetalen

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 “Er zijn twee redenen waarom het sociale leenstelsel
beter is dan het huidige systeem van studiefinanciering”
25

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
1 (Want) de lening wordt terugbetaald naar draagkracht.
2 (En) er wordt bij de staat geleend (en niet bij een bank of particulier).
3 (Daardoor) zijn de afbetalingstermijn en het rentepercentage (in
verhouding) schappelijk
4 (en) kun je in geval van problemen met de aflossing sneller tot een
oplossing komen.
indien
indien
indien
indien

vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
twee antwoorden juist
minder dan twee antwoorden juist

3
2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
26

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Studeren is een investering in jezelf / Je geeft (door een financiële
prikkel) meer prioriteit aan je studie
• Het vrijgekomen geld kan geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het
onderwijs

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
27

A

1

Tekst 2 en 3 Overkoepelende vragen
28

maximumscore 1
een van de volgende:
− “‘Spare me the details’” (regels 85-86)
− “Het gaat hier niet om de voorwaarden, het gaat hier om het principe”
(regels 86-88)
Beoordeel de spelling.
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Vraag

29

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Door de grotere financiële verantwoordelijkheid geef je prioriteit / meer
aandacht aan je studie.
Opmerking
Ook goed: Het onderwijs wordt beter.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 4 Vraatzucht
30

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Door de kooklessen / het ‘medium’ voedsel leer je alles wat je nodig hebt
in je leven.
Beoordeel de spelling en grammatica.

31

C

1

32

D

1

33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Wat de auteur eet, is in hun ogen slecht. / De auteur eet niet
bewust/gezond genoeg.
Opmerking
Ook goed: Zij zijn overmatig door voedsel geobsedeerd, in tegenstelling tot
de auteur.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

34

Antwoord

Scores

maximumscore 3
vijf van de volgende:
− geobsedeerd (regel 34)
− gastroporno (regel 35)
− ‘schoongespoeld’ (regels 38-39)
− pvc-buizenstelsel (regel 40)
− oermens (regel 42)
− ‘afkicken’ (regel 45)
− wauwelen (regel 47)
− ‘echt’ (regel 47)
− spookverhalen (regel 48)
− futiels (regel 54)
− waanzin (regel 60)
indien
indien
indien
indien

vijf antwoorden juist
vier antwoorden juist
drie antwoorden juist
minder dan drie antwoorden juist

3
2
1
0

Beoordeel de spelling.
35

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De tekst gaat niet over veel eten.
Opmerking
Ook goed: De tekst geeft aan dat we niet vraatzuchtig zijn.
(zie regels 32-33)
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

36

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
37

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
1 fout of 2 fouten
3 of 4 fouten
5 of 6 fouten
7 of meer fouten
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

0
1
2
3
4

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.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Renate van der Zee, HP de Tijd 2014/2015, nr. 12/01

tekst 2

Rob Wijnberg, De Groene Amsterdammer, 5 juni 2014

tekst 3

Bram Dirkx en Nikie van Thiel, de Volkskrant, 6 juni 2012

tekst 4

Rosanne Hertzberger, NRC Handelsblad, 2 en 3 november 2013

tekstfragment 1 de redactie, (onder meer) Tubantia en BNDeStem, 10 oktober 2012
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aanvulling op het correctievoorschrift

2018-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 11, bij vraag 22 moet
indien vijf antwoorden op de juiste plaats
indien vier antwoorden op de juiste plaats
indien drie antwoorden op de juiste plaats
indien minder dan drie antwoorden op de juiste plaats

3
2
1
0

vervangen worden door:
indien vijf antwoorden op de juiste plaats
indien vier of drie antwoorden op de juiste plaats
indien twee antwoorden op de juiste plaats
indien minder dan twee antwoorden op de juiste plaats

3
2
1
0

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

2018-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 12, bij vraag 25 moeten altijd 3 scorepunten worden toegekend, ongeacht of
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.
Toelichting:
De argumentatie in de tekst waar vraag 25 op doelt, kan op verschillende manieren
gereconstrueerd worden. Niet al deze reconstructies van de argumentatie passen in het
aangeboden schema in het opgavenboekje.

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.
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. Dit dient om
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de
schooladministratie voorkomen.
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 Nederlands havo.
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Namens het College voor Toetsen en Examens,
drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter
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tweede aanvulling op het correctievoorschrift

2018-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 9, bij vraag 12 moet
De kern van een goed antwoord is:
• De overheid is hypocriet / asociaal / verzaakt haar zorgplicht
• want ze waarschuwt tegen lenen en tegelijkertijd bevordert/stimuleert
ze lenen

1
1

vervangen worden door:
De kern van een goed antwoord is:
• De overheid is hypocriet/asociaal/verzaakt haar zorgplicht
• want ze waarschuwt tegen lenen en tegelijkertijd bevordert/stimuleert ze lenen

1
1

of
maximumscore 2
De overheid is hypocriet/asociaal wat blijkt uit de cynische/sarcastische/spottende toon
die in deze alinea’s naar voren komt.
en
Op pagina 9, bij vraag 13 moet worden toegevoegd:
of:
Slavernij is geen kwestie van keuze, schulden maken (in principe) wel.
Toelichting
In alinea 3 staan twee vergelijkingen.
en

HA-1001-a-18-1-c-A2
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Op pagina 9, bij vraag 14 moet worden toegevoegd:
of:
Zowel bij slavernij als bij schulden ben je niet vrij.
Toelichting:
In alinea 3 staan twee vergelijkingen.
NB: bij alle bovengenoemde vragen moet de spelling en grammatica worden
beoordeeld, zoals al stond aangegeven in het oorspronkelijke cv. Bij vraag 13 geldt
onverminderd dat de maximumlengte van het antwoord 10 woorden is, bij vraag 14 geldt
onverminderd dat de maximumlengte van het antwoord 15 woorden is.

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

2018

tijdvak 2

Nederlands

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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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

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden
gerekend.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de
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2

3

4

inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het
correctievoorschrift te worden genoteerd.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Wie goed doet... komt nooit in het journaal (en dat is
een groot probleem)
1

D

1

2

C

1

3

maximumscore 1
(alinea) 9

4

maximumscore 1
(alinea) 20

5

D

1

6

C

1

7

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het plundergedrag was prosociaal / bedoeld om mensen te redden. /
Het was Robin Hoodgedrag.
Beoordeel de spelling en grammatica.

8

B
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Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 6
De kern van een goed antwoord is:
fase

uitwerking van de fase voor de
vluchtelingencrisis

1

Er is collectieve
tegenslag. / Er is een
ramp gebeurd.

Er komen vluchtelingen naar Nederland.

2

Er is een golf van
samenwerking.

Vrijwilligers zorgen voor hulp aan de
vluchtelingen. / Duizenden Nederlanders
dringen om te helpen.

3

De nieuwsfabriek slaat
op hol.

Televisie spreekt / Media spreken over
vechtpartijen, verkrachtingen, ‘onhoudbare’
toestroom.

4

De golf van
samenwerking wordt
de kop ingedrukt.

Mensen zien vluchtelingen als een
probleem.

per juist element op de juiste plaats

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
10

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
We krijgen er een verkeerd/vertekend mensbeeld door.
Beoordeel de spelling en grammatica.

11

A

12

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De media laten geen/nauwelijks positief nieuws zien. / De media vertellen
(vrijwel) alleen slecht nieuws.

2

Beoordeel de spelling en grammatica.
13

maximumscore 1
1 en 2
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide nummers juist zijn.
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Vraag

14

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1, 2 en 7
indien drie juist
indien twee juist
indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 2 Laat de brutalen niet voordringen
15

A

16

maximumscore 1
“Hoe meer digitale verbindingen u heeft, des te belangrijker vinden
bedrijven wat u online meldt.” (regels 42-45)

1

Beoordeel de spelling.
17

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er is sprake van een ongelijke behandeling van mensen/burgers (door
overheid en bedrijfsleven). / Wie de meeste volgers heeft, krijgt de meeste
aandacht en respect (van overheid en bedrijfsleven).
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

18

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Degene met de meeste volgers (op sociale media) krijgt voorrang. /
Bedrijven reageren / de overheid reageert vooral op mensen met veel
volgers (op sociale media).
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

19

D

20

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
je (mate van) invloed in de sociale media

1

Beoordeel de spelling.
21

A
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Vraag

Antwoord

Scores

22

A

23

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De ‘brutalen’ / Ze worden alleen gehoord omdat ze veel volgers hebben,
niet omdat ze (echt) brutaal zijn.

1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 3 Woningnood
24

maximumscore 1
(alinea) 5

25

maximumscore 1
(alinea) 8

26

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Vroeger hield men de gemeenschap (als geheel) verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het leven / had de gemeenschap (als geheel) de
zorgplicht (ten aanzien van burgers)
• Nu houdt men de familie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
leven / heeft de familie zorgplicht / ligt de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het leven in het privédomein

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
27

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
− Je bent nooit alleen (als kind of puber).
− Er wordt altijd voor planten en dieren gezorgd.
− Er wordt opgepast.
− Grootouders kunnen (tot hun dood) thuis bij familie blijven.
indien vier juist
indien drie juist
indien minder dan drie juist

2
1
0

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

28

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
periode

situatie

oorzaak

voor de Tweede
Wereldoorlog /
vroeger

Meerdere generaties
wonen onder een dak.

praktische
omstandigheden /
economisch voordeel /
materiële en fysieke
overleving

na de Tweede
Wereldoorlog / later

De oudere generatie
woont op zichzelf. /
Generaties leven
gescheiden van
elkaar.

wederopbouw / De
overheid stimuleert de
bouw van
bejaardenoorden.

indien
indien
indien
indien

vijf elementen juist
vier elementen juist
drie elementen juist
minder dan drie elementen juist

3
2
1
0

Beoordeel de spelling.
29

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Oudere ouders / Ouders van een zekere leeftijd werden gestimuleerd
naar een bejaardenoord te verhuizen
• Daardoor had de middengeneratie haar handen vrij
• om de industrialisatie en economische groei te dienen

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
30

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is (drie van de volgende):
− Er zijn lange wachtlijsten (voor een betaalbaar huurhuis).
− De grootte van het huis past niet (bij de (gezins)situatie).
− Er is behoefte aan wederzijdse hulp (die er anders niet altijd zou zijn).
− Op jezelf / Zelfstandig wonen is (relatief) duur.
per juist element

1

Opmerking
Voordelen uit alinea 7 niet goed rekenen.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

31

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De familie krijgt steeds meer zorgplicht (in een afbrokkelende
verzorgingsstaat) / Ouderen krijgen minder hulp van overheidswege
• Het wonen in een driegeneratiehuis maakt het makkelijker voor
elkaar/ouderen te zorgen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
32

B

2

Tekst 4 Leerling vindt school saai, maar presteert goed
33

D

1

34

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De Nederlandse leerlingen zijn ongemotiveerd en ongedisciplineerd,
maar ze scoren toch goed
• De vroege selectie pakt niet zo slecht uit als de onderzoekers
verwachtten / De vroege selectie pakt beter uit dan de onderzoekers
verwachtten

1

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
35

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het is geen goed idee om leerkrachten meer invloed te geven op het
schooladvies (van leerlingen) / De eindtoets moet belangrijker worden /
Leerkrachten moeten minder invloed krijgen op het schooladvies
• Het niveau van de leerkrachten moet omhoog / is te laag

1
1

Beoordeel de spelling en grammatica.
36

C

37

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De hervormingen vergroten de ongelijkheid tussen leerlingen.

1

Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

38

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De opmerkingen (van de Oeso) vinden ze vervelend. / Ze zijn het niet eens
met de opmerkingen (van de Oeso). / Ze herkennen zich niet in de
opmerkingen (van de Oeso).
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
39

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
1 fout of 2 fouten
3 of 4 fouten
5 of 6 fouten
7 of meer fouten
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

0
1
2
3
4

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

naar: Rutger Bregman, Wie goed doet… komt nooit in het journaal (en dat is een groot
probleem), www.decorrespondent.nl, geraadpleegd op 12 december 2016
https://decorrespondent.nl/3556/wie-goed-doet-komt-nooit-in-het-journaal-en-dat-is-eengroot-probleem/136710420-2c3d6a15

tekst 2

naar: Kees Kraaijeveld, Vrij Nederland, 11 februari 2015

tekst 3

naar: Heleen Crul, NRC Handelsblad, 5 & 6 maart 2016

tekst 4

naar: Romana Abels, Trouw, 26 mei 2016

tekstfragment 1 naar: Ralf Bodelier, Tijd voor beter nieuws. Niemand wil nog ruilen met Rockefeller,
De Groene Amsterdammer, 18 mei 2016
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Correctievoorschrift HAVO

2017

tijdvak 1

Nederlands

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 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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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 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 61 scorepunten worden behaald.
1

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
dienen volgens onderstaande aftrekregeling in totaal maximaal 4 scorepunten in
mindering te worden gebracht:
0 fouten
0 scorepunten
1 fout of 2 fouten
1 scorepunt
3 of 4 fouten
2 scorepunten
5 of 6 fouten
3 scorepunten
7 of meer fouten
4 scorepunten
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt. Bij de beoordeling van de spelling dient
uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens de Leidraad bij de Woordenlijst
Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
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2

3

4

Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Aan een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Tegen het dierensentiment
1

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
het bezwaar dat zij geen hart voor dieren zou hebben / het bezwaar dat ze
geen dierenvriend zou zijn
Beoordeel de spelling.

2

maximumscore 1
(alinea) 7

3

maximumscore 1
(alinea) 15

4

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De schrijver heeft weinig waardering voor het huidige dierensentiment (in
de media).
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

5

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (standpunt:) Tegenwoordig bedrijven alle dagbladen (een te serieuze
vorm van) dierenjournalistiek
• (argumentatie:) Zelfs Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad
(beoefenen inmiddels dierenjournalistiek)

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

6

A

7

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Met dit dogma wordt bedoeld dat) een mens net zo veel waard is als een
dier / dat de mens ook maar een dier is.

1

Opmerking
Wanneer alleen een citaat wordt gegeven geen scorepunten toekennen.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
8

maximumscore 1
‘malligheid’ (regel 137)

9

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Er gebeurt zelden iets ongewoons in het dierenrijk
• en alleen het ongewone is nieuwswaardig

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden
Beoordeel de spelling en grammatica.
10

maximumscore 1
gevolg

11

maximumscore 1
‘Waarom zou een zichzelf respecterend nieuwsmedium überhaupt
geïnteresseerd in ze zijn? Dat nu blijkt een volkomen achterhaalde
gedachte.’ (regels 158-162)
Beoordeel de spelling.
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Vraag

12

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Vroeger besefte men dat de natuur wreed kan zijn / dat de natuur
onsympathieke trekjes heeft
• Nu krijgt de mens de schuld (van de wreedheid van de natuur) / Nu
wordt de mens verantwoordelijk gehouden (voor de wreedheid van de
natuur)

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
13

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het geeft aan dat zelfs een minister serieus meegaat in het
dierensentiment.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

14

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
(De berichtgeving over de bultrug is geen echt nieuwsfeit)
• omdat een stervende bultrug normaal is / niet ongewoon is
• en journalisten alleen over het abnormale/ongewone horen te schrijven

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
15

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• reacties op het boek van Bas Haring
• ervaring van de auteur met reacties op haar artikelen over dierenliefde

1
1

Beoordeel de spelling.
16

D

17

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Het belangrijkste argument voor deze uitspraken is) dat het
dierensentiment mensen naar het tweede plan verwijst / dat het
dierensentiment mensen minder waardevol maakt / dat dieren zo
belangrijker worden dan mensen.

1

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

Antwoord

Scores

18

C

1

19

D

1

20

A

2

Tekst 2 Ga op schoolreis naar het dierproevenlab
21

D

1

22

D

1

23

B

1

24

maximumscore 1
‘Ze hoopten dat iemand het zou lezen.’ (regels 68-69)
Beoordeel de spelling.

25

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Met die openheid wordt bedoeld) dat mensen die in een proefdiercentrum
werken meer informatie uitwisselen met collega’s.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

26

maximumscore 1
verbetering(en) van het lot van proefdieren
Opmerking
Ook goed: meer aandacht voor het lot van proefdieren.
Beoordeel de spelling.

27

B

1

28

maximumscore 2
• 2
• 5

1
1
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 1 en 2 Overkoepelende vragen
29

A

1

30

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Tekst 1 gaat over een teveel aan aandacht voor dieren
• Tekst 2 gaat over een tekort aan aandacht voor
dierenwelzijn/proefdieren

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 3 Kritisch zijn is soms je mond houden
31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (probleem:) Meningen zijn tegenwoordig niet meer dan opmerkingen
• (gevolg:) Dat leidt vaak tot een agressief gevecht met woorden

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
We weten niet meer wat een mening inhoudt.
Opmerking
Niet goed: Er is sprake van een begripsprobleem.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

33

B

1

34

C

1
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Vraag

35

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
(Kritisch zijn kost moeite want)
• je mening moet inhoud hebben
• je moet rekening houden met de ander / je moet opletten hoe je iets
zegt / je moet nadenken voor je typt

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
36

A

2

37

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Omdat journalisten voeling met hun lezers willen houden / Omdat
journalisten een kloof merkten tussen hen en hun lezers
• vragen journalisten mensen steeds vaker naar hun mening

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
38

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
Reacties op sociale media (zoals Twitter) hebben niet dezelfde status als
een mening (en hebben geen inhoud).
Opmerking
Ook goed, voor 2 scorepunten: Tweets zijn inhoudsloze meningen.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 4 Doen en laten
39

D

1

40

A

1

41

C

1

42

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Uitdagende kleding leidt af (van een taakgerichte werksfeer).
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

Antwoord

Scores

43

B

2

44

C

1

45

maximumscore 3
• 1
• 5
• 7

1
1
1

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
46

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
1 fout of 2 fouten
3 of 4 fouten
5 of 6 fouten
7 of meer fouten
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

0
1
2
3
4

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 23 mei.
Ook na 23 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.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

Elma Drayer, Vrij Nederland, 5 oktober 2013

tekst 2

Hester van Santen, NRC Handelsblad, 8 en 9 maart 2014

tekst 3

Anouk van Kampen, NRC Handelsblad, 16 en 17 maart 2013

tekst 4

Beatrijs Ritsema, Vrij Nederland, 29 juni 2013

tekstfragment 1 Twitter vertelt niet wat er leeft, Linda Duits en Rens Vliegenthart, nrc.nl, 27 december
2014
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aanvulling op het correctievoorschrift

2017-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 6, bij vraag 11 moet worden toegevoegd:
ook goed
‘Dat nu blijkt een volkomen achterhaalde gedachte.’ (regels 161-162)
ook goed
‘Dieren schrijven daarentegen geen boeken, ze maken geen films, ze handelen niet in
goederen en ze doen geen uitvindingen. Waarom zou een zichzelf respecterend nieuwsmedium überhaupt geïnteresseerd in ze zijn? Dat nu blijkt een volkomen achterhaalde
gedachte.’ (regels 155-162)

en

Op pagina 10, bij vraag 37 moet het volgende antwoord ook goed gerekend worden:
De kern van een goed antwoord is:
Journalisten gebruiken bronnen als Twitter als maatstaf voor de publieke opinie
 Daardoor laten ze merken dat een onlinemening waardevol is


1
1

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands 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

Nederlands

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 61 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens
onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0 scorepunten
1 fout of 2 fouten
1 scorepunt
3 of 4 fouten
2 scorepunten
5 of 6 fouten
3 scorepunten
7 of meer fouten
4 scorepunten
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt. Bij de beoordeling van de spelling dient
uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens de Leidraad bij de Woordenlijst
Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
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Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Aan een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Typically Nederlands
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• VU en TU kondigen aan dat de voertaal vanaf 2018 Engels zal zijn /
‘De Tilburgse collegevoorzitter … in deze beweging.’ (regels 20-27)
• Marianne Thieme hield een betoog in het Engels (voor de betogers in
het Maagdenhuis)

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
2

maximumscore 1
(alinea) 6

3

maximumscore 1
(alinea) 13

HA-1001-a-17-2-c

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: 129

Vraag

4

Antwoord

Scores

maximumscore 5
De kern van een goed antwoord is:
standpunt: Meer Engels in Nederland kan nooit kwaad.

argument 1:
Het geeft toegang tot
verschillende soorten
kennis.

argument 2:
Er is een grote
afzetmarkt voor
eigen ideeën.

beoordeling argument 2:
Dat klinkt misschien te
marktconform.

argument 3:
Het dient de
emancipatie.

onderbouwing argument 3:
(Want) alleen door een
perfecte beheersing van
het Engels kan het
Amerikaanse
taalimperialisme/de
Amerikaanse
taaldominantie worden
bestreden.

per juist element, in de juiste relatie

1

Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
5

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
want het gaat om (de tegenstelling tussen) hogeropgeleide migranten die
geen Nederlands hoeven te leren en (veelal) lageropgeleide migranten die
wel Nederlands moeten leren / want terwijl (veelal) hogeropgeleiden geen
Nederlands hoeven te leren, moeten lageropgeleiden dat wel.
Opmerking
Als een van de tegenstellingen (hogeropgeleid - lageropgeleid of geen
Nederlands - wel Nederlands) ontbreekt maximaal 1 scorepunt toekennen.
Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

HA-1001-a-17-2-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: 130

Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Zowel allochtone werkzoekenden als Nederlandse academici / Beide
groepen beheersen de gewenste taal onvoldoende voor het (vinden
van) werk
• In beide gevallen moeten mensen zich aanpassen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
7

8

maximumscore 2
• ‘Draaisma bijvoorbeeld vreest dat ook het voortgezet onderwijs
Engelstalig zal worden om zo beter aan te sluiten op de Nederlandse
universiteiten.’ (regels 115-119)
• ‘Hij legde uit dat vooral de kwaliteit van de geesteswetenschappen 1) te
lijden zal hebben onder de opgelegde omschakeling.’ (regels 122-125)

1
1

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
vier van onderstaande:
− Een Nederlandse docent die in het Engels uitlegt, doet dat
summierder.
− Een Nederlandse docent die in het Engels uitlegt, spreekt zo’n twintig
procent langzamer dan normaal.
− In het Engels denken Nederlandse studenten minder goed dan in hun
moedertaal.
− Er gaan door het rudimentaire Engels in werkgroepen veel nuances
verloren.
− We ontzeggen buitenlandse studenten de Nederlandse denktraditie.
per juiste verklaring

1

Opmerking
fout: Het aantal cursisten dat zakt, neemt toe.
Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
9

D

1

10

B

1

11

D

1

12

A

1
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Vraag

Antwoord

Scores

13

B

1

14

C

2

15

maximumscore 1
1 en 3

Tekst 2 De wilskrachtige is een gewoontedier
16

A

17

maximumscore 1
(alinea) 6

18

maximumscore 1
(alinea) 11

19

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Wilskrachtige mensen kiezen vaker het verstandige alternatief /
beheersen zich vaker
• (en) doen dat sneller / twijfelen veel korter over hun keuze / nemen
sneller een besluit

1

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
20

A

1

21

B

1

22

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Kies één doel tegelijk
• Train je wilskracht
• Bouw routines op / Ontwikkel nieuwe gewoontes

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Het kost weinig moeite om verleidingen te weerstaan
• Ze kunnen innerlijke conflicten omzeilen (met routines)
• Hun wilskracht blijft beschikbaar voor noodgevallen / Hun tankje
wilskracht blijft gevuld voor noodgevallen

1
1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
24

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Wilskrachtige mensen hoeven geen impulsen te onderdrukken, want ze
voelen die niet.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

25

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Doordat mensen al hun wilskracht in het bereiken van andere dingen
stoppen (zoals zakelijke succes) / Doordat er veel wilskracht wordt
gebruikt voor andere zaken (zoals zakelijk succes)
• lukt het niet meer om de wilskracht in te zetten (om af te vallen / om
minder/gezonder te eten) / raakt de wilskracht (om af te vallen / om
minder/gezonder te eten) op

1

1

Opmerking
Goed voor 2 scorepunten:
Er is sprake van egodepletie.
Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
26

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Je moet je eerst bewust zijn van ongewenst gedrag.
Opmerking
Fout: Het gaat om bewustwording.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

27

A

1

28

A

1
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Ban de barbecue uit Vondelpark
29

D

30

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:

1

hoofdstandpunt

Er moet een barbecueverbod komen in het Vondelpark.

argument

Er ontstaat schade aan plant en dier.

argument

Veel andere bezoekers hebben last van de barbecueënde
mensen / kunnen niet meer genieten.

argument

Er blijft te veel afval achter.

per juist element, in de juiste relatie

1

Opmerking
De argumenten mogen in een andere volgorde staan.
Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
31

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het is geen symboolpolitiek want de handhaving van het verbod is geen
probleem / want de maatregel kan makkelijk uitgevoerd worden.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 4 Samen het park opruimen is een beter idee
32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er moet geen barbecueverbod komen in het Vondelpark. / Barbecueën
moet toegestaan blijven in het Vondelpark.
Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Persoonlijke aanval: er wordt door die vragen gesuggereerd dat de
vereniging oneerlijk is / er wordt beweerd dat de vereniging
gefrustreerd is over de laksheid van de gemeente
• Vertekenen van het standpunt: het standpunt van de vereniging over
het afval van de barbecueërs wordt veranderd in een algemeen
afvalprobleem

2

2

Opmerking
Alleen scorepunten toekennen als de drogreden genoemd is en de uitleg
bij deze drogreden past.
Maximumlengte van het antwoord per drogreden: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
34

D

1

Overkoepelende vragen bij tekst 3 en 4
35

maximumscore 1
‘Op een drukke dag zal naar schatting drie tot vijf procent van de
bezoekers barbecueën’ (tekst 4, regels 4-6)

36

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
(De twee nuanceringen zijn:)
• Een groot deel van de barbecueërs ruimt zijn eigen rommel op
• Het afvalprobleem wordt niet alleen veroorzaakt door de barbecueërs

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
37

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen in
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens onderstaande
aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

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

Daniël Rovers, Trouw, 18 april 2015

tekst 2

Iris Pronk, Trouw, 4 juli 2015

tekst 3

Olaf Paulus van Pauwvliet, Het Parool, 23 april 2015

tekst 4

Martijn Hoffmans, Het Parool, 23 april 2015

tekstfragment 1 http://resetpersonaltraining.nl/de-valkuil-van-wilskracht/, geraadpleegd op 31 mei 2016
tekstfragment 2 https://personalbodyplan.com/blog/post/wilskracht-daar-heb-je-op-de-lange-termijnhelemaal-niets-aan,595, geraadpleegd op 31 mei 2016
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Correctievoorschrift HAVO

2016
tijdvak 1

Nederlands

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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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 57 scorepunten worden behaald.
1

2

3

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
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woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Hoe we waarheden vermijden
1

maximumscore 1
alinea 4

2

maximumscore 1
alinea 13

3

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dergelijke punten passen niet binnen de morele kaders (van onze
samenleving).

4

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het altijd vertellen van de waarheid maakt het leven moeilijker dan
nodig is / Het vermijden van waarheden vergemakkelijkt het leven
• Het functioneren van welke complexe gemeenschap dan ook zou
onmogelijk zijn (bij het altijd vertellen van de waarheid)

1
1

5

B

6

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• de suggestie wekken dat je over een onderwerp (C) praat terwijl je het
over een ander onderwerp (D) hebt
• taal met zo weinig mogelijk betekenis gebruiken / deconcretiseren van
de taal
• beeldspraak gebruiken

1
1
1

Opmerking
Niet goed: sleutelen aan betekenissen
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Vraag

7

Antwoord

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• een doorgeschoten eufemisme (dat aanhangt tegen een feitelijke
onjuistheid)
• betekenis van woorden veranderen

8

D

9

D

10

Scores

1
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
Er zijn morele grenzen/beperkingen aan bedrog/liegen/de onwaarheid
spreken.
Opmerkingen
− Wanneer het element ‘morele’ ontbreekt, maximaal 1 scorepunt
toekennen.
− Goed voor 1 scorepunt: ‘liegen’ is niet scherp afgebakend / de grens
tussen liegen/leugens en de waarheid spreken is dun/onduidelijk/vaag.

11

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
We willen (eigenlijk) graag goede mensen zijn / graag denken dat we
goede mensen zijn.

12

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De waarheid vermijden is bedoeld om de omgang tussen mensen te
vergemakkelijken / is bedoeld om onverenigbare wensen te
overbruggen / Onwaarheden worden gezien als belangrijk voor de
maatschappij
• Oneerlijk zijn is gericht op eigen gewin / gericht op eigen voordeel(tjes)

1
1

Opmerking
Ook goed, bij de eerste antwoordmogelijkheid:
Met de waarheid vermijden kun je onder verantwoordelijkheden uitkomen.
13

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Ja (het is gerechtvaardigd om onwaarheden te vertellen)
• want onwaarheden zijn essentieel om onze maatschappij te laten
functioneren / zijn een smeermiddel in onze maatschappij / want
zonder onwaarheden kan de maatschappij niet functioneren
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Vraag

Antwoord

Scores

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Er is sprake van liegen, want) het gaat om bewust misleiden door ouders /
(want) kinderen zijn nog makkelijk te misleiden (ook al menen ouders hun
dreigementen niet).

15

B

Tekst 2 Of een megaseller, of bijna niets
16

C

17

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
− voorschotten schrijvers worden verlaagd of geschrapt
− er is minder beursbezoek / beursbezoek wordt kritisch bekeken
− vertrokken redacteuren worden niet vervangen
− er worden minder nieuwe titels op de markt gebracht / er wordt gestopt
met de spaghettimethode
indien
indien
indien
indien

18

vier goed
drie goed
twee goed
minder dan twee goed

3
2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• er verschijnen minder titels / minder literaire boeken
• veelbelovende debutanten krijgen niet meer zo snel een kans

1
1

Opmerking
Geen scorepunten toekennen voor ‘stoppen met de spaghettimethode’
19

A

20

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Eindelijk gebeurt er iets in het boekenvak
21

maximumscore 6
De kern van een goed antwoord is:
• voor de boekenbranche worden vooral de digitalisering, de ontlezing
en de bestselleritis als bedreigend gezien
• tegenstelling aanduidend element, bijvoorbeeld ‘maar’
• digitalisering is eerder verkoopbevorderend dan nadelig
• met de ontlezing valt het wel mee / ontlezing is al jaren een
spookfenomeen / bij sommige jongeren is lezen helemaal in
• bestselleritis bestaat al lang / met bestselleritis is niets nieuws onder
de zon
• uitgevers blijven toch boeken uitgeven waar hun hart sneller van gaat
kloppen

22

D

23

C

24

maximumscore 2
“Uit onderzoeken … dan anderen.” (regels 41-44)
“Bovendien zijn … wordt aangeschaft.” (regels 47-52)
“In Amerika … ondergang.” (regels 52-54)
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

1
1
1

2
1
0

25

D

26

C

27

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Die ontwikkelingen zijn een kans om het boekenvak/de uitgeverswereld te
hervormen. / Door deze crisis in de uitgeverswereld wordt er eindelijk weer
naar nieuwe mogelijkheden gezocht. / Deze crisis brengt de
uitgeverswereld eindelijk weer eens in beweging.

HA-1001-a-16-1-c

1
1
1

8
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: 144

Vraag

Antwoord

Tekst 2 en 3

Scores

Overkoepelende vragen

28

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(De overeenkomst is) de jacht op bestsellers / het zoeken naar zeer goed
verkopende boeken / veel geld (willen) verdienen aan goed verkopende
boeken.

29

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Als een boek van een veelbelovende debutant het hart van de uitgever
sneller doet kloppen, zal het uitgegeven worden. / Voor het uitgeven van
een veelbelovende debutant zal een uitgever alles doen / zal een uitgever
door roeien en ruiten gaan.

30

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Ja, deze typering is wel terecht, want) in tekst 2 overheersen de
negatieve geluiden over de boekenbranche.

31

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Nee, deze typering is niet terecht, want) in tekst 2 komen ook positieve
geluiden over het boekenvak voor / tekst 2 maakt een zakelijke analyse
van de boekenbranche.

32

B

Tekst 4 Ik eet wat ik wil
33

A

34

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Het gemeenschappelijke doel is) het beïnvloeden van het eet- en/of
drinkgedrag (van mensen) / het bevorderen van gezondheid/vitaliteit.

35

B

36

maximumscore 1
twee van onderstaande:
− ‘getrakteerd’ (regel 2)
− ‘onverteerbaar’ (regels 88-89)
− ‘smakelijk (op te dienen)’ (regel 112)
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Vraag

Scores

Antwoord

37

C

38

C

39

B

40

D

41

C

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
42

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in
de antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
kunnen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden gebracht volgens
onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

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

Miquel Ekkelenkamp Bulnes, NRC Handelsblad, 6 & 7 oktober 2012

tekst 2

Wilco Dekker, de Volkskrant, 10 januari 2013

tekst 3

Mizzi van der Pluijm, de Volkskrant, 26 januari 2013

tekst 4

Ben Tiggelaar, NRC Handelsblad, 13 & 14 oktober 2012

tekstfragment 1

Ellen de Bruin, fragment uit ‘Allemaal zijn we een beetje oneerlijk’,
NRC Handelsblad, 13 & 14 oktober 2012

tekstfragment 2

fragment uit: ‘Ouders liegen vaak: “Als je nu niet meegaat, neemt een kidnapper je
mee”’, www.volkskrant.nl, 23 januari 2013

tekstfragment 3

Aleid Truijens, fragment uit: ‘Liever minder praal en meer boek’,
de Volkskrant, 8 maart 2014

HA-1001-a-16-1-c

11

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: 147

aanvulling op het correctievoorschrift

2016-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 4, in aanvulling op vakspecifieke regel 1 geldt:
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in
een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar de
spelling wel.
De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor antwoorden op deze open
vragen beperkt.

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.
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 Nederlands havo.
Het College voor Toetsen en Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse
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Correctievoorschrift HAVO

2016
tijdvak 2

Nederlands

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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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 56 scorepunten worden behaald.
1

2

3

Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende
aftrekregeling te worden gehanteerd:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
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4

woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Afgekeurd
1

B

2

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Er zijn te veel keurmerken
• Veel keurmerken worden nauwelijks gecontroleerd

1
1

3

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Het uiteindelijke doel is) te laten zien dat keurmerken in de praktijk niet
werken / dat je je toch nog in keurmerken moet verdiepen als klant / dat je
als klant niet blindelings op een keurmerk kunt vertrouwen.

4

maximumscore 1
(alinea) 7

5

maximumscore 1
(alinea) 9

6

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het keurmerk ontleent zijn betrouwbaarheid aan een ander keurmerk
• waarvan de betrouwbaarheid (ook) niet gecontroleerd is
of
• Het ene keurmerk staat garant voor het andere
• maar niet duidelijk is wie het eerste keurmerk controleert

1
1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Boeren verdienen niets/nauwelijks iets extra’s voor producten met een
keurmerk / Boeren betalen contributie die hoger is dan de bonus
• Boeren weten niet dat ze voor een keurmerk produceren
• Het is niet duidelijk waar cacao vandaan komt

1
1
1

7
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Vraag

Antwoord

Scores

8

B

9

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het is duur (voor de klant)
• Het is lastig / Het levert administratieve rompslomp op

10

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dat zou niet haalbaar zijn omdat een multinational geen (volledige)
openheid kan geven over de herkomst van zijn product.

11

C

12

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het label suggereert dat de consument zich bewust is van wat hij kiest,
maar dat is juist niet het geval.

13

maximumscore 1
aanbeveling

14

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Door middel van keurmerken worden producten afgekeurd
• De keurmerken zelf worden afgekeurd

15

C

16

maximumscore 3
2, 4, 6

1
1

1
1

Per juist gekozen element 1 scorepunt toekennen
17

maximumscore 3

1S, 2T, 3Q, 4P, 5U, 7R
indien
indien
indien
indien
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Eigenzinnig met zijn allen
18

D

19

maximumscore 1
‘Individualisme is prima, maar dan wel in groepsverband (– binnen een
veilige bandbreedte van conventies) (regels 37-39/40)

20

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
− mooie fietspaden
− vrijheidsliefde van de Nederlander
− de angst om voor joker te lopen / Helmdragers behoren tot een
minderheid. / Het valt niet binnen de conventies.

21

22

indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• acceptatie door de groep
• lijfsbehoud/eigenbelang

1
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het eigenbelang/lijfsbehoud is onduidelijk / ligt te ver in de toekomst
• De groepsidentiteit/het collectieve plezier is het belangrijkst

1
1

23

A

24

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Nederlanders willen (optimale) vrijheid / willen zich onafhankelijk
voelen
• dus de overheid mag zich niet met hen bemoeien
• maar als het misgaat, moet de overheid wel (voor hen) klaarstaan

25

1
1
1

maximumscore 1
alinea 8
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Vraag

Antwoord

Tekst 3
26

Scores

Statiegeld moet

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Statiegeld zorgt ervoor dat mensen flessen inleveren
• en daardoor komt er minder zwerfafval

1
1

Opmerking
Goed voor 1 scorepunt:
Statiegeld zorgt ervoor dat er minder zwerfafval komt. / Statiegeld zet
mensen aan tot milieuvriendelijk gedrag.
27

maximumscore 1
‘Als de supermarkten … van het statiegeld. (regels 20-25)
‘In ruil voor … de Tweede Kamer.’ (regels 50-53)

28

maximumscore 3
Drie van de volgende:
− ‘(Het is daarom) eigenaardig’ (regels 16-17)
− ‘Juist de overheid zou de regie moeten hebben (bij de inperking van
het zwerfafval)’ (regels 34-36)
− ‘(Op dit moment) lijken (de overheid en het parlement echter)
schatplichtig te zijn aan’ (regels 37-39)
− ‘(Een goede inzamelingsprestatie) behoort (echter) geen douceurtje
elders op te leveren’ (regels 54-56)
Per juist gekozen voorbeeld
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Geef hier die fles
29

maximumscore 2
standpunt: 2
↑
argument: 3
↑
subargument: 5

30

31

indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• het statiegeldsysteem / de inzameling van statiegeldflessen
• de inzameling van plastic verpakkingsafval met het oude Plastic
Heroes-systeem

1
1

C

Tekst 3 en 4 Overkoepelende vragen
32

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De dwang bij ‘Statiegeld moet’ is gericht op de overheid, die bij ‘Geef hier
die fles’ is gericht op de consument.

33

maximumscore 1
‘de opbrengst van afval is voldoende om de inzameling te bekostigen’
(regels 26-28)

34

maximumscore 2
2, 3 en 5
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed
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Vraag

35

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Positief in het licht van tekst 3 is dat maatschappelijke organisaties flesjes
en blikjes mogen inzamelen (en daar een vergoeding voor krijgen).
Positief in het licht van tekst 4 is dat er geen statiegeld komt op kleine
blikjes en flesjes.

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
36

5

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
kunnen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden gebracht
volgens onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
1 fout of 2 fouten
3 of 4 fouten
5 of 6 fouten
7 of meer fouten
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

0
1
2
3
4

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

Teun van de Keuken, de Volkskrant (Vonk), 6 & 7 september 2014

tekst 2

Sander van Walsum, de Volkskrant, 21 juni 2014

tekst 3

Xander van Uffelen, de Volkskrant, 23 april 2015

tekst 4

Philip den Ouden, de Volkskrant, 25 april 2015

tekstfragment 1

Anouk Eigenraam, NRC Handelsblad, 18 juni 2015

HA-1001-a-16-2-c

10

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: 158

Correctievoorschrift HAVO

2015
tijdvak 1

Nederlands

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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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 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;

HA-1001-a-15-1-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: 160

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 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 63 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1

2

3

Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en
grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of
zelfs fout door wordt.
Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een
antwoord geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige
overschrijding, binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra
deelscore van 1 scorepunt toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.

HA-1001-a-15-1-c

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: 162

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing
1

D

2

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Na de Tweede Wereldoorlog/Toen zagen ouders onderwijs als middel
om materieel en maatschappelijk vooruit te komen / als sleutel tot een
welvarender leven / als een economisch goed
• Nu denkt niemand meer dat er verband is tussen onderwijs en
materiële welvaart / Nu gelooft niemand dat onderwijs iets te maken
heeft met zorgen om het materiële bestaan
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

3

maximumscore 1
alinea 6

4

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Marx: alleen een revolutie kan verandering brengen in het lot van de
arbeider
• Marshall: de arbeider kan zich door scholing aan zijn lot onttrekken /
omhoog werken
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1

1
1

1
1
1

Opmerking
Een voorbeeld van een fout antwoord is:
Marx had het over het uitzichtloze lot van de arbeiders en was nog nooit in
een fabriek geweest,
terwijl Marshall wel in de fabrieken kwam en zag dat sommige arbeiders
meer verdienden dan anderen.
5

D
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Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Door het verlies van talenkennis zijn we minder productief geworden
• Door het verdwijnen van de ambachtsschool lopen we economische
schade op
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1
1

Opmerking
Voorbeelden van foute antwoorden zijn:
Door de Mammoetwet is de talenkennis flink afgenomen. [onvolledig]
Door verdwijning van de ambachtsschool hebben we in eigen land haast
geen vaklieden meer. [onvolledig]
7

B

8

maximumscore 1
“Nu zitten ze op een school voor vmbo en vallen in slaap of gaan klieren
als ze in een of andere ‘beroepsgerichte kwalificatiestructuur’ moeten
proberen hun weg te vinden” (regels 158-162)

9

A

10

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (Deze vergelijking maakt duidelijk) dat welvaart als vanzelfsprekend
wordt gezien (en dat is fictie) / dat men welvaart als een vaststaand
gegeven ziet (en dat is het niet) / dat men ervan uitgaat dat welvaart er
altijd zal zijn
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1
1

Opmerking
Voorbeelden van foute antwoorden zijn:
Je hebt geen scholing nodig om welvaart te bereiken.
Welvaart is vanzelfsprekend.
11

maximumscore 1
inhoud

12

D

13

A
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Vraag

14

15

16

17

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• (Visie) in de hoofdtekst: onderwijs gaat om persoonlijke ontwikkeling
van het individu / onderwijs is middel tot zelfontplooiing
• (Visie) in tekstfragment 1: een diploma/onderwijs is alleen een middel
om aan een baan te komen / instrumentalistische visie
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1
1
1

maximumscore 2
(nummers) 2, 3 en 6
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Engels is een wereldtaal geworden en dat maakt het leren van andere
vreemde talen niet zo belangrijk
• De ambachtsschool bestaat niet meer omdat er niet voldoende
interesse meer voor was
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1
1
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Onderwijs is er voor de economie/arbeidsmarkt
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1
1

Opmerking
Ook goed:
Onderwijs moet leerlingen vooral voorbereiden op de arbeidsmarkt /
Leerlingen zijn alleen toekomstige ‘arbeiders’.
18

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• hoofdtekst: voorbereiden van leerlingen op de arbeidsmarkt door ze
een specifiek vak / specifieke vakkennis (aan) te leren
• tekstfragment 3: het ‘bewust’ flexibel en weerbaar maken van
leerlingen (om veranderingen op te vangen) en economisch voor
zichzelf op te komen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Samen sterk
19

C

20

A

21

B

22

C

23

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Vernieuwde samenwerking / Herwaardering voor coöperatie
• zou wel eens vanuit burgerinitiatief tot stand kunnen komen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

24

A

25

C

1
1
1

Tekst 3 Dure eieren
26

D

27

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• er komt meer werkgelegenheid
• er komt meer geld in de economie (hetgeen het bnp omhoog krikt) / het
bnp wordt omhoog gekrikt

28

C

29

maximumscore 2
• persoonlijke aanval
• onjuist beroep op autoriteit

1

1
1

30

B

31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• dat die nieuwe regelgeving belachelijk/zinloos/omslachtig is
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden
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Vraag

32

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• de groei van onze nationale economie en ons nationale geluk gaan niet
(goed) samen
• economische groei is een pervers grondprincipe / eindeloos heen-enweer-sjouwen is goed voor de economische groei, maar slecht voor het
milieu en de klant / economische groei belemmert het welzijn van de
klant en is slecht voor het milieu
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden

1

1
1

Tekst 4 Weg met Duck en Mouse?
33

maximumscore 1
(alinea) 3

34

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• de ontdierlijking / vermenselijking
• de verlieving
• stripfiguren gaan steeds meer op elkaar lijken

1
1
1

Opmerking
Een voorbeeld van een fout antwoord is:
een autonome ontwikkeling
35

D

36

maximumscore 1
Een hoofd even groot als het lichaam.
Opmerking
Een voorbeeld van een fout antwoord is:
de reuzenogen

37

A

38

D

39

A
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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

Johan Schaberg, NRC Handelsblad, 17 & 18 december 2011

tekst 2

Louise Fresco, NRC Handelsblad, 1 februari 2012

tekst 3

Hans Achterhuis, Filosofie Magazine, april 2012

tekst 4

Karel Knip, NRC Handelsblad, 3 & 4 november 2012

tekstfragment 1 Sterre Lindhout, interview met mbo-docent Martin Slagter, de Volkskrant, 9 februari 2013
tekstfragment 2 Rob Knoppert, reactie op ‘Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing’,
www.robknoppert.nl/rechtsroboverwegingen.html, 1 januari 2012
tekstfragment 3 Ad Bakker, reactie op ‘Onderwijs is er niet voor zelfontplooiing’, www.knsexamen.nl,
22 december 2011
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aanvulling op het correctievoorschrift

2015-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

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

Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 8, naast het in het
correctievoorschrift gegeven antwoord, ook goed rekenen:
“Nu zitten ze op een school voor vmbo en vallen in slaap of gaan klieren” (regels 158160)

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

2015

tijdvak 2

Nederlands

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 62 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1

2

3

Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en
grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of
zelfs fout door wordt.
Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een
antwoord geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige
overschrijding, binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra
deelscore van 1 scorepunt toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet
meegeteld.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 De terreur van de like-knop
1

maximumscore 1
“Het heeft er alle schijn van dat het like-tijdperk in Nederland die avond in
1988 is begonnen.” (regels 32-34)

2

maximumscore 1
alinea 6
Opmerking
Ook goed: alinea 5

3

maximumscore 1
alinea 12

4

D

5

B

6

maximumscore 3
1 probleem
2 onderbouwing
/ argument
3 gevolg
4 standpunt
5 argument /
onderbouwing
6 oplossing

indien
indien
indien
indien
7

Hij schreef dat onze eigenwaarde wordt ondermijnd
door alle lijstjes en Facebook-statistieken.
Wanneer we op internet iets lezen, kunnen we
immers direct zien hoeveel anderen het vóór ons al
hebben geliket.
“Zo worden we aangemoedigd om niet onze eigen
mening te vormen, maar af te gaan op wat andere
mensen van iets vinden.”
En dat is kwalijk, vindt hij,
want mensen moeten niet afgaan op wat de massa
wil.
“Deel datgene wat je verschillend maakt van een
ander, niet datgene wat je op een ander doet lijken.”

vijf goed
vier goed
drie goed
twee of minder goed

3
2
1
0

B
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Vraag

8

9

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Je weet niet precies wat likes betekenen
• (want) er kan met (het aantal) likes gemanipuleerd zijn
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1
1

A

10

maximumscore 1
“Als u het waardeert, dan zou u een briefje of een mailtje kunnen sturen,
maar ons liken op Facebook vinden we stiekem ook best leuk, hoor.”
(regels 248-252)

11

D

12

C

13

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (Deze uitspraak is verrassend) omdat de tekst over het algemeen
kritisch is (over de like-knop/Facebook) (en deze uitspraak positief is)
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

14

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het gebruik van de like-knop nuanceert negatieve reacties / zorgt voor een
balans tussen positieve en negatieve reacties.

15

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Zowel de hoofdtekst als het tekstfragment is negatief) over het misbruik
dat van het gebruik van de like-knop kan worden gemaakt.

16

D

1
1

Tekst 2 Burn-out
17

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Vroeger waren jongeren het meest vitaal
• nu zijn jongeren uitgeput / hebben jongeren steeds vaker een burn-out
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden
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Vraag

18

19

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Dat komt door een toegenomen privédruk
• door sociale media
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1
1
1

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Turkle was eerst optimistisch over sociale media
• omdat mensen online daarmee hun (gedroomde) betere zelf konden
zijn
• maar is nu negatief
• omdat mensen zich erdoor juist eenzaam voelen

1
1
1
1

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten:
indien 41-45 woorden: 1 scorepunt aftrekken
indien 46-50 woorden: 2 scorepunten aftrekken
indien 51-55 woorden: 3 scorepunten aftrekken
indien meer dan 56 woorden: 4 scorepunten aftrekken
20

B

21

B

Tekst 3 Nederland, talenland?
22

A

23

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
Engels is weliswaar de belangrijkste wereldtaal
• maar wij zien Engels als (instructie- en) communicatietaal
• terwijl onze buurlanden het alleen als instructietaal zien / de
moedertaal als communicatietaal gebruiken
• Wij kweken door de eenzijdige nadruk op het Engels minder goodwill

1
1
1

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten:
indien 41-44 woorden: 1 scorepunt aftrekken
indien 45-48 woorden: 2 scorepunten aftrekken
indien meer dan 49 woorden: 3 scorepunten aftrekken
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Vraag

24

Antwoord

Scores

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Er is minder onderwijs in andere vreemde talen dan Engels
• Leerlingen kiezen daardoor minder voor meerdere/andere vreemde
talen (dan Engels)
• Er komen daardoor (nog) minder lesuren en minder docenten voor de
andere vreemde talen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden

25

B

26

maximumscore 5
De kern van een goed antwoord is:
• Het talenonderwijs moet zich niet alleen op het Engels richten / Er
moet een bredere talenkennis komen
• (ten eerste) de overheid moet het talenonderwijs explicieter
propageren
• (ten tweede) middelbare scholen moeten meer (financiële) ruimte
krijgen om het talenonderwijs beter vorm te geven / leerlingen (in het
middelbaar onderwijs) moeten meer vreemde talen kunnen leren
• (ten derde) het hoger en wetenschappelijk onderwijs moet meer
dwarsverbindingen mogelijk maken,
• zodat meer mensen een vreemde taal zullen leren

1
1
1
1

1
1

1
1
1

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten:
indien 71-74 woorden: 1 scorepunt aftrekken
indien 75-78 woorden: 2 scorepunten aftrekken
indien 79-82 woorden: 3 scorepunten aftrekken
indien 83-86 woorden: 4 scorepunten aftrekken
indien meer dan 86 woorden: 5 scorepunten aftrekken
27

maximumscore 1
“Op deze manier kan er in een breder verband meer kennis en begrip
opgedaan worden voor de ons omringende culturen, en daar zullen onze
zakelijke relaties van profiteren.” (regels 130-135)

28

C

29

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4 Sleutelen aan voedsel
30

maximumscore 4
Standpunt:
Gentechlandbouw is slecht

argument 1:
Het is een aantasting van
biodiversiteit.

argument 2:
Het zaad dat nodig is voor
gentechlandbouw is niet vrij
verhandelbaar.

subargument 1a:
Want de genetisch veranderde plant
blijft overeind als je die met
aangepast gif bespuit en de rest van
het leven op het land en in de
bodem gaat dood.

subargument 2a:
Want er rust patent op dat in handen
is van enkele multinationals.

31

per juist hoofdargument
per juist subargument bij het goede hoofdargument

1
1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Die angst kost Afrikaanse boeren hun afzetmarkt waardoor ze geld
mislopen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1
1

32

D

33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(De overeenkomst is dat) beide de afhankelijkheid van multinationals
vrezen.
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Vraag

34

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Volgens tekstfragment 2 leidt gentechvoedsel niet tot minder gifgebruik
en volgens de tekst ‘Sleutelen aan voedsel’ (waarschijnlijk) wel
• Volgens tekstfragment 2 leidt gentech tot een uitroeiing van de
biodiversiteit, terwijl die volgens de tekst ‘Sleutelen aan voedsel’ al niet
meer bestond.

35

C

36

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Is gentech/het sleutelen aan voedsel wel zo erg? / Wat is er nu eigenlijk zo
erg aan gentech/het sleutelen aan voedsel?

1

1

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

Mark Traa, HP/De Tijd, 7 november 2012

tekst 2

Wilma de Rek, de Volkskrant, 13 april 2013

tekst 3

Camiel van Woerkum, Levende Talen Magazine, 2013/2

tekst 4

Leonie Breebaart, Trouw, Letter & Geest, 8 & 9 december 2012

tekstfragment 1

Haroon Ali, www.volkskrant.nl, 9 juni 2011

tekstfragment 2

Jan Overesch, de Volkskrant, 30 september 2014
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Correctievoorschrift HAVO

2014

tijdvak 1

Nederlands

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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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 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
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2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 De wereld als jury
1

maximumscore 1
“Liefst ook door de kijkers thuis, want hun sms'jes zijn een welkome bron
van inkomsten.” (regels 36-39)

2

A

3

maximumscore 1
alinea 5

4

maximumscore 1
alinea 11
Opmerking
Ook goed: alinea 10.
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Vraag

5

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• (Volgens Beunders) konden de deelnemers in Big Brother zichzelf
zijn
• terwijl deelnemers in de moderne castingshows moeten veranderen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden
of
• (Volgens Beunders) ging Big Brother ervan uit dat gewone mensen
interessant zijn
• terwijl je in moderne castingshows niet zomaar jezelf kunt zijn / terwijl
je in moderne castingshows succes moet hebben (om interessant te
zijn)
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

6

C

7

maximumscore 2
− arbeidsmarkt
− media / internet en televisie
− politiek
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

1
1
1

1

1
1

2
1
0

Opmerking
De onderdelen internet en televisie tellen samen als een maatschappelijk
terrein (media) en moeten bij het tellen van de antwoorden dan ook als een
terrein beschouwd worden. Wanneer alleen ‘internet’ of alleen ‘televisie’
genoemd wordt, telt dit/deze niet als een maatschappelijk terrein.
8

B

9

maximumscore 1
“Daarin staat niet deskundigheid, maar persoonlijkheid centraal.”
(regels 164-165)

10

A

11

C

12

B

13

C
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Vraag

14

15

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• de spanning tussen authentiek blijven en verschillende rollen spelen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1
1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• De castingmaatschappij presenteert de (complexe) werkelijkheid als
een reeks stereotypen
• waarmee je de wereld ordent / en dat helpt om de wereld te ordenen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1
1
1

16

B

17

A

18

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• In de huidige (casting)maatschappij word je (altijd) door iedereen
beoordeeld zoals in een castingshow met een jury / Mensen ervaren
het leven als een castingshow waarin ze (steeds) door iedereen
beoordeeld worden
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

19

2
1

C

Tekst 2 Groenwassen
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
20.1 maximumscore 4

(problemen modebranche)
• slechte arbeidsomstandigheden / weinig respect arbeidsrechten
werknemers / arbeidsrechtenschendingen
• milieuschade
• gezondheidsproblemen
• kinderarbeid

1
1
1
1

20.2 maximumscore 1

(trend modebranche)
Er is sprake van toenemend duurzaamheidsbewustzijn. / Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen wordt steeds populairder.
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Vraag

Antwoord

Scores

20.3 maximumscore 3

(twee kanttekeningen)
• een volledig verantwoord kledingstuk produceren is fictie / in de
praktijk valt de duurzaamheid van kleding tegen
• bedrijven doen aan greenwashing/groenwassen
• (groenwassen is:) een bedrijf doet zich groener of duurzamer voor dan
het daadwerkelijk is

1
1
1

20.4 maximumscore 3

(kritiek op keurmerken)
• er zijn te veel keurmerken / er is een wildgroei aan keurmerken
• te weinig keurmerken zijn onafhankelijk / het is als een slager die zijn
eigen vlees keurt
• de betekenis van een keurmerk is vaak niet eenduidig

1
1
1

20.5 maximumscore 4

(bescherming tegen groenwassen, problemen daarbij en gevolg daarvan)
• kritische organisaties beoordelen modemerken op transparantie in het
productieproces
• een probleem-aanduidend element, bijvoorbeeld: Het probleem is,
maar
• transparantie is geen garantie voor duurzaamheid
• er zijn te veel tegenstrijdige beoordelingen

1
1
1
1

20.6 maximumscore 2

(vervolg bescherming tegen groenwassen, problemen daarbij en gevolg
daarvan)
• een gevolg-aanduidend element, bijvoorbeeld: Daardoor, dus
• de duurzaamheidsbewuste consument kan niet gedachteloos winkelen
(op grond van die beoordelingen) / moet zelf alert/kritisch blijven

1
1

20.7 maximumscore 1

(aanbeveling consument)
De (duurzaamheidsbewuste) consument kan zelf het milieu helpen door
zijn kleding milieubewust te wassen en te drogen

20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzing omtrent aftrek.
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Vraag

Antwoord

Scores

20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.

Schematisch:
181 - 198: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.

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

Koen Haegens, De Groene Amsterdammer, 31 maart 2011

tekst 2

Lynsey Dubbeld, De Groene Amsterdammer, 12 juli 2012

tekstfragment 1 Christiaan Weijts, Kauwgom voor de ogen, De Groene Amsterdammer, 10 november 2011
tekstfragment 2 Sara Berkeljon, Generatie Perfectie, Volkskrant Magazine, 26 november 2011
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Correctievoorschrift HAVO

2014

tijdvak 2

Nederlands

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.

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 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
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2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Wij lijken echt niet op apen
1

C

2

A

3

maximumscore 1
verschil in hiërarchie (in beide situaties) / de een is ondergeschikt aan de
ander (in beide situaties) / verschil in status

4

C
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Vraag

5

Antwoord

Scores

maximumscore 1
− Chimpansees rouwen om de dood van een dierbare.
− Bonobo’s houden de deur open voor een ander.
Opmerkingen
Niet goed: Gorilla’s beheersen meer dan duizend tekens uit de
gebarentaal.
Het scorepunt alleen toekennen als beide antwoorden genoemd zijn.

6

maximumscore 1
alinea 5

7

maximumscore 1
alinea 9

8

maximumscore 3
Kern van een goed antwoord:
• Goodall vindt dat mensapen/chimpansees kunnen denken / intelligent
zijn
• Mithen vindt dat de intelligentie van apen beperkt is
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

9
10

1
1
1

C
maximumscore 2
Kern van een goed antwoord:
• (Terrace concludeerde) dat Nim/de chimpansee/apen geen echte
taalvaardigheid ontwikkelt/ontwikkelen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1
1

Opmerking
Ook goed: Een aap kan niet echt denken.
11

D

12

C

13

maximumscore 3
Kern van een goed antwoord:
• De mensaap is de gletsjer en de mens is de rijdende auto
• (Een rijdende auto gaat sneller dan een gletsjer / beweegt zich sneller
dan een gletsjer, zoals) de mens meer in staat is tot culturele
overdracht / zich verder/beter heeft ontwikkeld / intelligenter is dan de
mensaap / zich sneller/verder ontwikkelt dan de mensaap
• een volledig goed antwoord, niet meer dan 25 woorden
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Vraag

14

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Kern van een goed antwoord:
• Mensen hebben een uniek talent om de wereld steeds mooier te
maken voor meer mensen / Mensen bedenken oplossingen waardoor
iedereen beter af is
• in tegenstelling tot apen / terwijl apen hun levenskwaliteit niet
verbeterd hebben
• een volledig goed antwoord, niet meer dan 25 woorden

1
1
1

Opmerking
Voor het antwoord ‘culturele overdracht’ 1 scorepunt toekennen.
15

maximumscore 2
Kern van een goed antwoord:
• Om aan te geven dat je zonder (grammaticaal) correcte zinnen/ook al
maak je formuleringsfouten toch kunt communiceren / Ook fout
geformuleerde zinnen kunnen worden begrepen
of
Het verwijst naar het beperkte taalvermogen van chimpansees
• een volledig goed antwoord, niet meer dan 20 woorden

1
1

Opmerking
Ook goed: De deskundigheid van de begeleider (in Project Nim) wordt in
twijfel getrokken.
16

B

17

maximumscore 3
Kern van een goed antwoord:
• De auteur van de hoofdtekst/Visscher vindt dat de mens superieur is
aan de aap/het dier
• De auteur van tekstfragment 1/Vrins betwijfelt die superioriteit / vindt
dat de mens niet superieur is (aan de aap)
• een volledig goed antwoord, niet meer dan 25 woorden

18

C

19

C

20

maximumscore 1
“Onze gezamenlijke inspanningen en de cumulatieve kennis die van
generatie op generatie wordt doorgegeven, zorgen er volgens Tomasello
voor dat wij een uniek plaatsje innemen in het dierenrijk.” (regels 202-207)

21

A
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Vraag

22

Antwoord

Scores

A

Tekst 2 Klimaatkunde of klimaatkul?
In een goede samenvatting (maximumscore 16 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
23.1 maximumscore 2

(twee ontwikkelingen met betrekking tot het klimaatdebat)
• Het klimaatdebat wordt niet meer alleen gevoerd door wie er voor heeft
doorgeleerd/klimaatexperts
• (Het klimaatdebat wordt niet meer alleen gevoerd) op podia/plaatsen
die daarvoor ooit waren bedoeld
of
• Het onderscheid tussen klimaatexpert en leek lijkt te zijn vervallen
• (want) iedereen kan vrij beschikken over wetenschappelijke
klimaatgegevens

1
1
1
1

23.2 maximumscore 1

(gevolg ontwikkelingen)
Er is veel onduidelijkheid over wat waar is in het klimaatdebat / Mensen
weten niet meer wie ze moeten geloven in het klimaatdebat.

23.3 maximumscore 3

(aanwijzingen)
(andere volgorde toegestaan)
• relatieaanduidend element (bijvoorbeeld ‘Een eerste aanwijzing om’)
• (1) Echte (klimaat)wetenschappers schreeuwen niet / schreeuwende
resultaten op internet zijn niet serieus te nemen
• echte wetenschappers publiceren (alleen) in wetenschappelijke
tijdschriften

1
1
1

23.4 maximumscore 1

(vervolg aanwijzingen)
(2) Echte (klimaat)wetenschappers laten zich niet sturen / een echte
onderzoeker laat zich niet beïnvloeden door zijn financier.
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Vraag

Antwoord

Scores

23.5 maximumscore 2

(vervolg aanwijzingen)
• (3) Echte (klimaat)wetenschappers blijven bij hun
onderwerp/publiceren
alleen over hun specialisme
• (4) Echte (klimaat)wetenschappers staan open voor (nieuwe)
argumenten die hun ongelijk bewijzen

1
1

23.6 maximumscore 3

(vervolg aanwijzingen)
• (5) Echte (klimaat)wetenschappers durven te zeggen dat ze iets niet
weten / durven te twijfelen
• (6) (Ook) echte (klimaat)wetenschappers maken weleens fouten
• maar (echte) wetenschappers trekken hun handen af van knoeiende
collega’s / de (echte) wetenschap heeft een zuiverend vermogen

1
1
1

Opmerking
De zes aanwijzingen uit 23.3 tot en met 23.6 mogen ook in een andere
volgorde genoemd worden.
23.7 maximumscore 3

(conclusie klimaatonderzoek)
• Ook al maken klimaatonderzoekers fouten / komen er foutjes voor in
onderzoek(srapporten) van klimaatwetenschappers
• relatieaanduidend element (bijvoorbeeld ‘toch’)
• Nagenoeg alle wetenschappelijke onderzoeken wijzen op de invloed
van de mens op de opwarming van de aarde

1
1
1

23.8 maximumscore 1

(advies aan lezer)
Wees zuinig op het milieu / Het is het beste zuinig te zijn op het milieu.

23.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzing omtrent aftrek.
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Vraag

Antwoord

Scores

23.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 21 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
Schematisch:
211 - 231: 0 scorepunten aftrek;
232 - 236: 2 scorepunten aftrek;
237 - 241: 4 scorepunten aftrek;
242 - 246: 6 scorepunten aftrek;
247 - 251: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.

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

Marco Visscher, Wij lijken echt niet op apen, in: Trouw, 12 mei 2012

tekst 2

Mark Traa, Klimaatkunde of klimaatkul?, in: HP/De Tijd, februari 2012

tekstfragment 1 Leon Vrins, ingezonden brief in: Trouw, 15 mei 2012
tekstfragment 2 Frans de Waal, in: Psychologie, februari 2012
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Correctievoorschrift HAVO

2013

tijdvak 1

Nederlands

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;
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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.
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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 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
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Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 ’t Is rot, maar vlees is zo lekker
1

A

2

A

3

maximumscore 1
1

4

maximumscore 1
4

5

D
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Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• (eerste verklaring:)
De mens wordt gestuurd door het lust-onlust-principe / de mens wil het
fijn hebben en wel direct
• (tweede verklaring:)
In een groot collectief stelt de mens persoonlijk belang boven
algemeen belang
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1

1
1

Opmerking
Als bij de eerste verklaring zijn genoemd:
− De mens heeft de neiging om onprettige/lastige situaties te vermijden
− Dat komt door de instinctenuitrusting van de mens
− Vlees is voor mensen gewoon lekker
dan hiervoor geen scorepunt toekennen.
7

maximumscore 1
klimaat, milieu, dierenwelzijn, derde wereld
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als alle vier genoemd zijn.

8

9
10

11
12

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Als de vee-industrie dicht bij de consument (zichtbaar) plaatsvindt,
heeft de mens veel meer besef van de nare gevolgen van de veeindustrie
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

2
1

B
maximumscore 2

De kern van een goed antwoord is:
• Uit het citaat blijkt dat Witteman alleen tegen het eten van vlees uit de
bio-industrie/vee-industrie is
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1
1

C
maximumscore 1

2, 4 en 5

Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie de nummers genoemd zijn.
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Vraag

13

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Mensen hebben wel twijfels over hun vleesgebruik
• maar die twijfels blijven op de achtergrond
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

14

A

15

C

16

maximumscore 2

•

•

1
1
1

“Maar als je bereid bent meer te betalen voor een biefstukje afkomstig
van een koe die goed behandeld is, dan zal de vleesindustrie
diervriendelijker worden.”
“Als consumenten een hogere kwaliteit van leven eisen, dan zullen
dieronvriendelijke meststallen een zwarte bladzijde worden in ons
agrarische verleden.”

1

1

Opmerking
Als gegeven is “Woginrich ziet de vork dus als stempotlood.” 1 scorepunt
toekennen.
17

maximumscore 3

De kern van een goed antwoord is:
• De schrijver van tekstfragment 2 ziet als boodschap dat je geen vlees
uit de vleesindustrie moet eten
• De schrijver van tekstfragment 3 ziet als boodschap dat je helemaal
geen vlees mag eten
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

18

C

19

C

1
1
1

Tekst 2 Vertrouwen... dé opgave van het komende decennium
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
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Vraag

Antwoord

Scores

20.1 maximumscore 2

(crisis en probleem)
• in de huidige samenleving doet zich een vertrouwenscrisis voor / wij
leven in een low trust-samenleving / in de samenleving neemt het
vertrouwen af / in de samenleving neemt het wantrouwen toe
• terwijl vertrouwen juist het smeermiddel/fundament is van een
samenleving / terwijl vertrouwen belangrijk is voor een goed
functionerende samenleving

1

1

20.2 maximumscore 2

(op welke terreinen)
• afname van vertrouwen door burgers in de
politiek/volksvertegenwoordiging
• afname van vertrouwen door beleidsmakers

1
1

20.3 maximumscore 2

(vervolg op welke terreinen)
• afname van vertrouwen in de wetenschap
• afname van vertrouwen in het bedrijfsleven

1
1

20.4 maximumscore 2

(oorzaken)
• oorzaak aanduidend element (bijvoorbeeld ‘oorzaken’, ‘dat komt
door…’)
• de toegenomen democratisering met als gevolg de afbrokkeling van
het gezag / meer openheid en minder ontzag voor gezag

1
1

20.5 maximumscore 3

(vervolg oorzaken)
• partijen die actief het vertrouwen hebben ondermijnd / die de burgers
zelf hebben verteld dat ze ze niet moeten vertrouwen
• om burgers meer verantwoordelijk te maken voor hun leven
• de angst niet veel te kunnen veranderen aan de samenleving

1
1
1

20.6 maximumscore 2

(stappen)
• burgers moeten beseffen dat vertrouwen een daad is in het licht van
onzekerheid en risico’s / burgers moeten zich realiseren dat er per
definitie geen garanties zijn/dat risico’s geaccepteerd moeten worden /
burgers moeten bereid zijn hun lot in andermans handen te leggen
• burgers moeten nadenken over de vraag hoe binnen democratische
verhoudingen opnieuw vertrouwen kan worden vormgegeven / burgers
moeten beseffen dat ze meer realistische verwachtingen moeten
koesteren ten aanzien van gezag
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Vraag

Antwoord

Scores

20.7 maximumscore 3

(vervolg stappen)
• burgers moeten zich herbezinnen op het belang van
discussiëren/argumenteren
Ook goed: burgers moeten in een open en serieuze discussie
meningen uitwisselen / burgers moeten elkaars meningen toetsen
• burgers moeten inzien dat publiek belang en altruïsme bestaan en de
moeite waard zijn / burgers moeten geloven in wat anderen kunnen
doen voor de samenleving
• gezagsdragers/professionals moeten voor burgers
aanspreekbaar/zichtbaar zijn

1

1
1

20.8 maximumscore 2

(aanbeveling en voorwaarde)
• vertrouwen wordt alleen sterker van het op gezette tijden stellen van
kritische vragen / een kritische houding
• vertrouwenwekkende antwoorden/signalen (als reactie daarop) / men
moet merken dat je betrouwbaar bent

1
1

20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzing omtrent aftrek.

20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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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 28 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Roos Vonk, de Volkskrant, 28 augustus 2010

tekst 2

naar: Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra, Filosofie Magazine 6, 2010

tekstfragment 1 naar: Steven de Jong, www.nrc.nl/nieuws/2011/01/19/vegetariers-maken-een-enormedenkfout, 19 januari 2011, geraadpleegd op 31-01-2011
tekstfragment 2 naar: www.meike.nu, 31/08/2010 om 14:00, Rubriek: Algemeen - Permalink,
geraadpleegd op 14-02-2011
tekstfragment 3 naar: Marcus Huibers, de Volkskeuken, de Volkskrant, 9 september 2010
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Correctievoorschrift HAVO

2013

tijdvak 2

Nederlands

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.

HA-1001-a-13-2-c

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: 209

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;
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;
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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.
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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 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
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Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 De toekomst begint later

1

maximumscore 1
constatering en voorbeeld
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide antwoorden genoemd zijn.

2

maximumscore 1
“Zij wilden … een illusie.” (regels 46-50)
ook goed: “Anders dan … niet-kiezen.” (regels 43-46)

3

maximumscore 1
alinea 9

4

maximumscore 1
alinea 11

5

maximumscore 1
alinea 14
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Vraag

Antwoord

Scores

6

A

7

D

8

A

9

maximumscore 2
• het wegvallen van de sociale cohesie
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

10

A

11

maximumscore 1
Het gaat om voorbeelden van flexibilisering waar werknemers zelf iets aan
hebben.

12

maximumscore 2
• binnen een functie/baan wordt voor afwisseling gezorgd
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1
1

13

maximumscore 2
• een werkgever heeft naast vaste krachten ook werknemers met
tijdelijke contracten, uitzendkrachten, en zzp’ers
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1
1

maximumscore 3
• In de Verenigde Staten is veel flexibilisering en daar is de
werkloosheid (sinds de kredietcrisis) groot / In Duitsland is weinig
flexibilisering en dat heeft zich snel hersteld sinds de kredietcrisis / In
Duitsland is weinig flexibilisering en daar gaat het economisch goed
• Mensen kunnen niet goed tegen permanente onzekerheid
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

1
1
1

14

15

1
1

maximumscore 1
inkomenszekerheid en baanzekerheid
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide zekerheden genoemd zijn.

16

A
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Vraag

17

Antwoord

Scores

maximumscore 2
− flexwerkers verdienen gemiddeld 5 procent minder (dan vaste
krachten)
− flexwerkers zijn vaker overgekwalificeerd (dan vaste krachten)
− de werkgever doet minder aan scholing voor flexwerkers (dan voor
vaste krachten)
indien drie juist
indien twee juist
indien minder dan twee juist

2
1
0

18

A

19

B

20

maximumscore 2
• (het belang van) bijscholing van werknemers
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

21

maximumscore 1
“Tijdelijke contracten of uitzendwerk kunnen voor jongeren een
aantrekkelijke manier zijn om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te
verkennen.”

1
1

ook goed: “Bovendien kunnen flexibele contracten mensen die geen vast
contract kunnen krijgen enig perspectief bieden.”
22

C

Tekst 2 Altijd een excuus
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
23.1 maximumscore 1

(maatschappelijk probleem)
in de huidige maatschappij is het de sociale norm om alcohol te drinken
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Vraag

Antwoord

Scores

23.2 maximumscore 2

(verklaring)
• verklaring aanduidend element (bijvoorbeeld ‘een verklaring is’,
‘doordat’)
• de alcoholindustrie promoot het drinken van alcohol / (creatieve)
reclamecampagnes stimuleren het alcoholgebruik/verhogen de sociale
druk om alcohol te drinken

1

1

23.3 maximumscore 2

(negatieve verschijnselen)
• de meeste zware drinkers komen voor onder jongeren van 18-24 jaar
• er komen relatief gezien meer ouderen die dagelijks drinken/problemen
krijgen door drinken

1
1

23.4 maximumscore 2

(vervolg negatieve verschijnselen)
• het binge drinken/veel drinken in korte tijd is gangbaar geworden
• er zijn ruim 1 miljoen probleemdrinkers in Nederland

1
1

23.5 maximumscore 3

(positieve ontwikkelingen maatschappelijk probleem)
• aanduiding van tegenstellende relatie positief-negatief (bijvoorbeeld
‘echter’, ‘maar’, ‘er zijn daarnaast ook’)
• er is sprake van meer bewustwording van de risico’s van
alcoholgebruik
• er is minder weerstand voor verhogen leeftijdsgrens voor
alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar

1
1
1

23.6 maximumscore 2

(vervolg positieve ontwikkelingen maatschappelijk probleem)
• het besef groeit dat alcoholgebruik gematigd moet worden
• steeds meer mensen drinken alcoholvrij bier

1
1

23.7 maximumscore 4

(toekomstverwachting)
• toekomstaanduiding (bijvoorbeeld ‘in de toekomst’, ‘de verwachting is’)
• wordt reclame voor alcohol verboden
• wordt niet drinken onder de 18 jaar de norm
• zullen mensen minder alcohol gaan drinken

1
1
1
1

23.8 maximumscore 2

(voorwaarden)
• de overheid moet een handje helpen
• mensen moeten uiteindelijk zelf willen minderen / het minderen moet
uit ons zelf komen/niet opgelegd worden
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23.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de

samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzing omtrent aftrek.

23.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting

Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
181 - 198: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.

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

Koen Haegens, De toekomst begint later, in: De Groene Amsterdammer, 23 februari 2012

tekst 2

Karen Geurtsen, Altijd een excuus, in: HP/De Tijd, 10 juni 2011

tekstfragment 1 Andries de Grip, in: Trouw, 29 augustus 2012
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Correctievoorschrift HAVO

2012

tijdvak 1

Nederlands

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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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.

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 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 De misdaadparadox
1

B

2

C

3

maximumscore 1
alinea 3

4

maximumscore 1
alinea 5

5

maximumscore 1
alinea 11

6

maximumscore 3
• Vroeger was de dader het uitgangspunt / De dader is niet langer
(alleen) het uitgangspunt
• Vroeger was er weinig aandacht voor slachtoffers van criminaliteit / Er
is tegenwoordig ook aandacht voor slachtoffers van criminaliteit / Nu
hebben slachtoffers spreekrecht in de rechtszaal
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

7

maximumscore 3
• (In tekstfragment 1 wordt gesproken over) de dader als een zondaar
(die moest worden genezen) of slachtoffer
• (In ‘De misdaadparadox’ gaat het om) een dader die (opgepakt en)
gestraft of behandeld moest worden
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

HA-1001-a-12-1-c

5

1

1
1

1
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: 222

Vraag

8

Antwoord

Scores

maximumscore 2
“Zo schieten slachtofferenquêtes op een belangrijk punt tekort: allochtonen
en jongeren doen er minder vaak aan mee.” (regels 128-131)
indien één van de volgende citaten:
− “Een groot deel van de criminaliteit komt in geen enkele statistiek
terecht, doordat mensen denken dat het geen zin heeft aangifte te
doen.” (regels 133-136)
− “Die is voor iedereen anders en speelt dus een rol bij de interpretatie
van informatie uit slachtofferenquêtes.” (regels 150-153)

1

9

C

10

D

11

A

12

B

13

maximumscore 2
• een stijgend aantal meldingen van geweld
• stijging jeugdcriminaliteit

1
1

14

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Kattenkwaad/relatief normaal gedrag van jongeren wordt nu vaker bij
de politie aangegeven
• Daardoor stijgen de cijfers voor jeugdcriminaliteit
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1
1
1

15

A

16

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
• Tekstfragment 2 stelt dat jeugdcriminaliteit niet toeneemt
• In alinea 12-13 wordt gesteld dat er meer aangiftes zijn van
jeugdcriminaliteit, maar veel van de aangiftes zijn voor dingen die
nauwelijks als criminaliteit kunnen worden aangemerkt
• (Dus) volgens beide teksten zijn jongeren niet (echt) crimineler dan
vroeger
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden

17

D

18

D
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Vraag

Antwoord

19

A

20

A

Scores

Tekst 2 Bambi en het aah-gevoel
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
21.1 maximumscore 1

(omschrijving ‘aah’-gevoel)
• meevoelen met (lot van) dier / zielig vinden van dier (dat pijn heeft)

1

21.2 maximumscore 3

(verhouding mens-dier in de oudheid en verschil)
• vroegere opvatting / opvatting in oudheid
• suprematie mens over dier / dier als lagere soort gezien
• belangrijk verschil: mens kan denken / heeft begrip van de wereld, dier
niet

1
1
1

21.3 maximumscore 2

(ontwikkelingen met betrekking tot het dier)
• vanaf zeventiende eeuw / tijdens (zeventiende-eeuwse) verlichting en
(achttiende-eeuwse) romantiek
• ontdekking van fysieke gelijkenis van mens en dier

1
1

21.4 maximumscore 3

(vervolg ontwikkelingen met betrekking tot het dier)
• daardoor
• serieus nemen van het gevoel bij dier
• tornen aan de (heersende) opvatting van de suprematie van mens over
het dier

1
1
1

21.5 maximumscore 3

(kritiek op denken en herwaardering van het dier)
• het denken leidt tot onbehaaglijk voelen / tot vervreemding van lichaam
en natuur / tot (dwingelandij van ‘hogere cultuur’) met schaamte- en
schuldgevoelens / tot onvrijheid van de mens
• dier is gevrijwaard van opgelegde normen en waarden / dier (in natuur)
is vrij/spontaan/schaamteloos/authentiek/puur
• aandacht voor (natuurlijke) rechten voor het dier
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Vraag

Antwoord

Scores

21.6 maximumscore 2

(houding die samenging met herwaardering dier)
• dier in bescherming genomen
• vanwege symboolfunctie/symbolische waarde voor mens

1
1

21.7 maximumscore 2

(ontwikkeling mens-dier afgeleid uit twee twintigste-eeuwse uitbeeldingen
Bambi)
• aanvankelijk / in jaren twintig / aan het begin van twintigste eeuw / in
het boek
• Bambi/hertje/dier staat symbool voor opgejaagde (Joodse) mens

1
1

21.8 maximumscore 2

(vervolg ontwikkeling mens-dier afgeleid uit twee twintigste-eeuwse
uitbeeldingen Bambi)
• later / vanaf jaren veertig / als Bambi door Disney is verfilmd / in de
film
• Bambi/hertje/dier als filmfiguur / staat symbool voor betrokkenheid van
mens bij dier om dier zelf / menselijk meevoelen met lijden dier /
gedeelde gevoelens mens en dier

1

1

21.9 maximumscore 1

(effect)
• (door de film Bambi te zien) ontwikkelen (bij het kind) van ‘aah’-gevoel
/ ontstaan besef van gevoel dier / lijden dier

1

21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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Vraag

Antwoord

Scores

21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 scorepunten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.

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

Jan Meeus en Merel Thie, NRC Handelsblad, 14 november 2009

tekst 2

Erno Eskens, Filosofie Magazine 3, 2009

tekstfragment 1 P. Giesen, de Volkskrant, 16 januari 2010
tekstfragment 2 Menno van Dongen, de Volkskrant, 17 december 2009
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Correctievoorschrift HAVO

2012

tijdvak 2

Nederlands

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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5
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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.

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 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Denken moet je leren
1

maximumscore 1
1 en 4
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide nummers juist zijn.

2

A

3

C

4

C

5

A

6

maximumscore 1
alinea 5

7

maximumscore 1
alinea 10

8

maximumscore 1
alinea 14

9

maximumscore 3
• We zijn minder goed in denken dan we dachten
• We weten niet op basis waarvan we beslissingen nemen
• Het bewuste denken blijkt/is niet de baas in eigen brein

10

D

11

D

12

maximumscore 1
2 en 3

1
1
1

Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als beide nummers juist zijn.
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Vraag

13

Antwoord

Scores

maximumscore 1
de angst dingen mis te lopen
Ook goed: continu alles willen volgen / constant op de hoogte willen blijven
indien alleen ‘peer pressure’ wordt genoemd

0

14

C

15

maximumscore 3
• Denken is een vaardigheid / is aan te leren
• Je moet denken van jongs af aan doen
• Je moet denken/denkvaardigheid oefenen

16

B

17

maximumscore 1
het nieuwe vak denken op school

18

maximumscore 2
• We laten ons teveel leiden door emoties/emotionerende beelden uit de
(moderne) media
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

19

20

1
1
1

maximumscore 3
• Het is goed/nuttig dat we leren op heldere wijze te denken / dat er
aandacht is om mensen helder te leren denken / we moeten leren om
helder te denken
• Helder denken moet je leren op school / zou een schoolvak moeten
zijn
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1

1
1
1

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Incidenten worden niet voorkomen door steeds nieuwe regels
In een goede samenvatting (maximumscore 18 scorepunten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
21.1 maximumscore 2

(problematisch verschijnsel en wat het inhoudt)
• Bij maatschappelijke incidenten treedt de risico-regel-reflex in werking
• (Dat houdt in:) bij een maatschappelijk incident worden nieuwe regels
ingevoerd (en wordt er strenger gecontroleerd) / wordt beloofd dat er
nieuwe regels worden opgesteld (en dat er strenger wordt
gecontroleerd)

1

1

21.2 maximumscore 2

(gevolgen)
• Het plaatsvinden van een nieuw incident leidt tot een oproep tot
striktere regelgeving
• Als er geen nieuw incident plaatsvindt, klagen de burger en journalist
over te strikte regelgeving

1
1

21.3 maximumscore 1

(verklaring waarom probleem blijft bestaan)
• (culturele reflex:) Als er een incident plaatsvindt, willen we het
probleem oplossen / Als er iets naars gebeurt, dan willen we helpen /
dan willen we ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt

1

21.4 maximumscore 3

(oplossingen)
• juist relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld ‘oplossingen’, ‘daarom’
• (1) Maak de burgers duidelijk dat een verzorgingsstaat niet elk risico
kan dekken / Geef burgers meer verantwoordelijkheid
• (2) Kies voor een rationeler, wetenschappelijker veiligheidsbeleid /
Probeer zoveel mogelijk veiligheid tegen zo laag mogelijke kosten te
realiseren / Probeer met een gegeven budget zoveel mogelijk
veiligheidswinst te realiseren

1
1

1

21.5 maximumscore 2

(vervolg oplossingen)
• (3) Kies voor een democratischer veiligheidsbeleid / voor (politieke
besluitvorming met) inspraak van burgers
• (4) Bezint eer gij begint / Maak een afweging van voor- en nadelen van
nieuwe regels voordat ze worden ingevoerd
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Vraag

Antwoord

Scores

21.6 maximumscore 4

(bezwaren)
• juist relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld ‘bezwaren zijn’,
‘kanttekeningen daarbij’, ‘maar’
• bij (1): Het is de vraag of de overheid echt meer verantwoordelijkheid
bij de burger neer wil leggen
• bij (2): Het is de vraag of allerlei soorten risico’s berekend/rationeel
met elkaar vergeleken kunnen worden
• bij (3): Het levert problemen op omdat burgers verschillende belangen
hebben

1
1
1
1

21.7 maximumscore 2

(beste oplossing)
• juist relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld ‘De beste oplossing
is/lijkt’
• de vierde oplossing

1
1

21.8 maximumscore 2

(onderbouwing)
• Het invoeren van nieuw beleid of strenger handhaven kost (bijna) altijd
geld
• en leidt tot administratieve lastenverzwaring / tot extra bureaucratie

1
1

21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 scorepunten.
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Vraag

Antwoord

Scores

Schematisch:
221 - 242: 0 scorepunten aftrek;
243 - 247: 2 scorepunten aftrek;
248 - 252: 4 scorepunten aftrek;
253 - 257: 6 scorepunten aftrek;
258 - 262: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.

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

naar: Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten, Denken moet je leren, de Volkskrant,
13 november 2010

tekst 2

naar: Margo Trappenburg, Incidenten worden niet voorkomen door steeds nieuwe
regels, NRC Handelsblad, 24 mei 2010

tekstfragment 1 naar: René van Trigt, Infobesitas is nieuwe ziekte, Trouw, 22 februari 2010
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1090359/2010/02/22/Infobesitas-isnieuwe-ziekte.dhtml
tekstfragment 2 naar: Marc Meuleman en Jan Verplaetse, De valkuilen van het denken, Skepter 11 (1),
maart 1998
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Correctievoorschrift HAVO

2011
tijdvak 1

Nederlands

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 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 De multitasker als informatiejager
1

D

2

B

3

maximumscore 1
je afsluiten/regelmatig pauzeren
taken opschorten
informatie filteren
multitasken
Opmerking
Alleen 1 scorepunt toekennen als alle vier de strategieën genoemd
worden.

4

maximumscore 3
• Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Vormen van multitasking die een beroep doen op motorische
activiteiten / op verschillende zintuigen, gaan ons tamelijk goed af.
− Alleen/Vooral als er sprake is van (gelijktijdige) activiteiten die een
beroep doen op dezelfde typen/vormen van aandacht, wordt
multitasken moeilijk(er).
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

2

1

Opmerking
Geen punten toekennen aan antwoorden die zich beperken tot
voorbeelden.
5

6

7

maximumscore 3
• Schrijven voorkomt overbelasting van het geheugen in een
samenleving die steunt op het gesproken woord
• Multitasken maakt het mogelijk de verschillende informatiestromen in
de media snel/efficiënt in te dammen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1
1

maximumscore 2
• alinea 5
• alinea 8

1
1

1

A

HA-1001-a-11-1-c

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: 240

Vraag

Antwoord

8

maximumscore 1
alinea 5

9

maximumscore 1
alinea 9

10

maximumscore 1
alinea 12

11

D

12

A

13

C

14

C

15

B

16

maximumscore 2
• gezag
• voorbeelden

17

Scores

1
1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Volgens Marjoleine de Vos blijkt (uit hersenonderzoek) dat mensen niet
meerdere, aandacht vergende taken tegelijkertijd aankunnen
• terwijl in de hoofdtekst multitasking wordt gezien als een effectieve
strategie om informatieoverlast te kanaliseren
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1
1
1

Opmerking
Als in het antwoord alleen wordt gezegd dat Marjoleine de Vos negatief is
en de hoofdtekst positief, dan 1 scorepunt toekennen.
18

B

19

D

20

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Zoek de verschillen
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
21.1 maximumscore 1

(constatering huidige emancipatiedebat)
• Het emancipatiedebat (is weer helemaal in, maar) mist een duidelijke
richting

1

21.2 maximumscore 2

(uitgangspunt emancipatiedebat vroeger en nu)
• Vroeger werden mannen en vrouwen als gelijk gezien
• Nu heerst de opvatting dat mannen en vrouwen van nature ongelijk zijn

1
1

21.3 maximumscore 3

(betekenis van ander uitgangspunt voor onderzoek en mogelijke gevolgen
voor huidig emancipatiedebat)
• Er is meer (wetenschappelijk) onderzoek naar natuurlijke verschillen
tussen man en vrouw
• Resultaten uit dat onderzoek kunnen richting geven aan het huidige
emancipatiedebat en
• bieden houvast in de onderkenning van dat verschil

1
1
1

21.4 maximumscore 6

(natuurlijke verschillen man en vrouw)
• Andersoortige partnerkeuze/natuurlijke selectie bij mannen en
vrouwen:
• bij vrouwen meer belang gehecht aan maatschappelijke status van de
man
• bij mannen meer belang gehecht aan uiterlijk van de vrouw

1
1

•
•
•

1
1
1

HA-1001-a-11-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

21.5 maximumscore 2

(gevolgen voor huidige positie van vrouwen en mannen)
• Vroegere gelijkheidsideaal dwingt vrouwen aan mannelijke standaard
te voldoen / dwingt vrouwen in een onhoudbare combinatie van
carrière en zorg / vraagt om supervrouwen en
• brengt mannen in een ongunstige onderwijs-/opvoedsituatie

1
1

Opmerking
Geen scorepunten toekennen voor een algemeen antwoord als: Vrouwen
ondervinden eerder nadeel dan voordeel en mannen hebben (ook) wat te
winnen bij een emancipatie van het verschil.
21.6 maximumscore 2

(inzet nieuwe emancipatiedebat)
• Een nieuw sociaal contract
• waarin mannen en vrouwen ongelijk zijn, maar wel gelijkwaardig

1
1

21.7 maximumscore 3

(samenwerken mannen en vrouwen)
• De inductieve manier van denken van mannen en
• de deductieve manier van denken van vrouwen
• vullen elkaar aan en zijn noodzakelijk in de huidige complexe wereld

1
1
1

21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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Vraag

Antwoord

Scores

21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.

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

naar: Jos de Mul, De multitasker als informatiejager, de Volkskrant, 15 november 2008

tekst 2

naar: Hans Kennepohl, Zoek de verschillen - Hoe mannen en vrouwen zichzelf proberen
terug te vinden, Human, februari 2008

tekstfragment 1 naar: Marjoleine de Vos, Het ideaal van deze tijd is chaotisch gerommel,
NRC Handelsblad, 6 september 2008
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Correctievoorschrift HAVO

2011
tijdvak 2

Nederlands

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 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
scorepunten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven,
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal
scorepunten worden toegekend.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Wij weten het beter
1

C

2

maximumscore 1
alinea 4

3

maximumscore 1
alinea 6
Opmerking
Ook goed te rekenen: alinea 7

4

maximumscore 1
alinea 11

5

maximumscore 1
alinea 13

6

C

7

C

8

maximumscore 2
• argumenten op basis van feiten
• argumenten op basis van voorbeelden

1
1

9

C

10

maximumscore 3
• Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
 Politici moeten op eigen gezag / zelfstandig beslissingen nemen.
 Politici moeten gezag claimen/(op)eisen.
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

2

1

Opmerking
Geen scorepunten toekennen aan antwoorden als:
Politici zijn niet zelfstandig genoeg. / Politici moeten hun beslissingen niet
afhankelijk maken van de stem van de burger/burgers / een meningspeiling
onder de burgers.
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Vraag

Antwoord

Scores

11

B

12

maximumscore 2
• Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
 Veel controletaken zijn overgenomen door moderne
controletechnieken/apparatuur.
 Burgers worden alleen maar gemaand en niet geleid.
 Het gezag trekt zich terug uit het openbare leven.
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

13

1

1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• De overheid heeft een informatieoorlog ontketend
• en daardoor zijn er meer regels ontstaan / wordt er meer onderzocht
(waardoor de besluitvorming stokt)
of
• De burgers stellen hoge eisen aan de overheid
• en daarom stelt ze een enorme hoeveelheid onderzoeken in / ontwerpt
ze meer regels en meer toezicht (waardoor de besluitvorming stokt)

1

•

1

een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

14

B

15

D

16

B

17

D

18

maximumscore 1
in alinea 6

19

maximumscore 2
• Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
 Ja, want in beide teksten komt het erop neer dat de
verantwoordelijke autoriteit beslissingen moet durven nemen.
 Ja, want in beide teksten wordt gesteld dat politici zich bij
besluitvorming niet achter anderen moeten verschuilen.
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden
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Vraag

20

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• We kunnen / de maatschappij kan niet zonder gezag. / Er is gezag
nodig
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1
1

Opmerking
Geen scorepunten toekennen aan een antwoord als:
Mensen kennen eerder gezag toe aan een beroemdheid dan aan een
deskundige.
21

maximumscore 1
in alinea 14

22

A

Tekst 2 De groene autorace
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
23.1 maximumscore 3

(voordelen)
• De elektrische auto is een vervoermiddel dat minder broeikasgas/CO 2
•
•

uitstoot,
zal een alternatief zijn voor het moment dat aardolie schaars
wordt/opraakt
en bezit een zekere aantrekkelijkheid

1
1
1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen indien een uitwerking als sportiviteit wordt
genoemd wanneer deze niet in relatie staat tot aantrekkelijkheid.
23.2 maximumscore 3

(standpunt)
• Desondanks / Ondanks de voordelen
• is het onbegrijpelijk dat mensen heil zien in de elektrische auto (want
er zijn veel nadelen)

1
2

23.3 maximumscore 2

(individuele kostenaspecten)
• De elektrische auto is duur (in aanschaf)
• en zal dat blijven
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Vraag

Antwoord

Scores

23.4 maximumscore 2

(maatschappelijke kostenaspecten)
• Extra elektriciteitscentrales moeten worden gebouwd. / Het
elektriciteitsnet moet worden versterkt
• De infrastructuur moet ingrijpend worden gewijzigd

1
1

23.5 maximumscore 3

(negatieve consequenties voor milieu)
• Milieuvoordelen worden deels ongedaan gemaakt:
• bij opwekken van elektriciteit komt veel vervuiling/CO 2 vrij;
• (milieuonvriendelijke) kolencentrales moeten worden gebouwd om
elektriciteit op te wekken

1
1
1

23.6 maximumscore 2

(beperkingen)
• In vergelijking met de huidige auto biedt de elektrische auto minder
vrijheid
• en minder betrouwbaarheid/rijbereik

1
1

23.7 maximumscore 2

(conclusie)
• Het enthousiasme voor de elektrische auto moet worden gematigd. /
De overheid moet niet nu al definitief kiezen voor de elektrische auto

2

23.8 maximumscore 2

(aanbevelingen)
• Er zijn alternatieven. / Alternatieven moeten beter worden bekeken.
• De overheid zou terughoudender moeten zijn met financiële prikkels
ten gunste van de elektrische auto

1
1

23.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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Vraag

Antwoord

Scores

23.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
Schematisch:
181 - 198: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.

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

naar: Bart van Oosterhout, Intermediair, 18 februari 2010

tekst 2

naar: Simon Rozendaal, Elsevier, 31 oktober 2009

tekstfragment 1 naar: Marten van den Bossche en Marcel Canoy, Uit het dal: vijf adviezen voor de
formateur, NRC Handelsblad, 18 juni 2010
tekstfragment 2 naar: Frank Furedi, De prijs die we betalen voor grenzeloze vrijheid, NRC Handelsblad,
14 november 2009
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aanvulling op het correctievoorschrift

2011-2

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 2
Correctievoorschrift

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

Op pagina 6 van het correctievoorschrift, vraag 12, bij het tweede opsommingsteken,
moet de zin
Burgers worden alleen maar gemaand en niet geleid.

vervangen worden door:

Burgers worden (hoogstens) geleid en niet gemaand.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands havo.
Het College voor Examens,
Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan
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Correctievoorschrift HAVO

2010
tijdvak 1

Nederlands
Nederlands

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 52 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van
1 scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de spelling volgens de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Hoera! Een nieuw klimaat
1

2

3

4

maximumscore 2
“Voor grote … te wonen.” (regels 23-28)
Indien “Dit is … is genoemd.” (regels 18-23)

1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• De vraag of de huidige technieken de veiligheid (voor het water)
kunnen blijven garanderen / De vraag of de huidige technieken de
veiligheid (voor het water) op den duur/straks/op de lange termijn
kunnen garanderen.
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

2
1

maximumscore 2
• Door de hitte sterven er meer (oude) mensen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1
1

maximumscore 2
• De geringere wintersterfte corrigeert (ruimschoots) de toenemende
zomersterfte
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1
1

Indien “Maar met … te verhelpen” (regels 101-105)

0

5

C

6

C

7

maximumscore 2
• 1 “Het groeiseizoen … productievere oogst.” (regels 179-183)
• 2 “Geringere opbrengsten … hogere prijzen.” (regels 197-200)

1
1

Indien “Door de … Nederlandse wijnboeren” (regel 183-188)

0
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Vraag

8

Antwoord

Scores

maximumscore 3
• 1 Adaptatievermogen is over landen ongelijk verdeeld / Sommige
landen hebben geen of onvoldoende geld of technologie voor adaptatie
• 2 Natuur en maatschappij kennen een grens waar het adaptatie betreft
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden per kritische
opmerking
Indien de onder 1 en 2 gegeven antwoorden (gedeeltelijk) elkaars
parafrase zijn of in elkaars verlengde liggen zoals:
− 1 De opwarming van de aarde heeft onomkeerbare gevolgen
− 2 Natuurlijke en maatschappelijke systemen kunnen zich niet oneindig
aanpassen

9

1
1
1

1

maximumscore 1
alinea 2
Opmerking
Ook goed te rekenen: alinea 1.

10

A

11

maximumscore 1
alinea 6

12

maximumscore 1
alinea 8

13

B

14

C

15

maximumscore 2
Door het gebruik van het woord ‘ontwikkelingshulp’ lijken de gevolgen van
de klimaatverandering uitsluitend een probleem voor de Derde Wereld te
zijn.
of
Door het gebruik van het woord ‘ontwikkelingshulp’ lijkt het alsof uitsluitend
de Derde Wereld een probleem heeft met de beperking van
energieverbruik en kooldioxide-uitstoot.
Opmerking
Ook goed te rekenen: Het idee dat het op orde brengen van je eigen zaken
onder ontwikkelingshulp valt, getuigt van een cynische/afwijzende visie op
ontwikkelingshulp.

16

C
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Vraag

17

Antwoord

Scores

maximumscore 2
“We trekken … een pleziertje.” (regels 283-287)
Indien:
“We zouden … zal meevallen.” (regels 260-262)
of
In Nederland … kan dromen.” (regels 264-269)
of
“Onze gezondheid … verdienen ook.” (regels 269-272)

18

1

D

Tekst 2 De prijs van privacy
In een goede samenvatting (maximumscore 24 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
19.1 maximumscore 6

(verandering en oorzaak van die verandering)
• Vroeger
• werd privacy gezien als iets wat beschermd moest worden / een
domein waar de overheid niets mee te maken had
• Tegenwoordig
• heeft de overheid veel bemoeienis met ons privéleven
• Veiligheid wordt belangrijker gevonden dan privacy
• De oorzaak hiervan is de angst voor terroristische aanslagen

1
1
1
1
1
1

19.2 maximumscore 3
(aanvaardbaarheid)
• Openbare controle helpt de straat veiliger te maken
• In de openbare ruimte hebben we (nu eenmaal) minder privacy dan
thuis
• Wie niets te verbergen heeft, kan hier niets op tegen hebben

1
1
1

19.3 maximumscore 2

(tegenstrijdigheid)
• De tegenstrijdigheid hierbij is
• dat we de rechtsstaat willen beschermen door de beginselen van de
rechtsstaat op te offeren
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Vraag

Antwoord

Scores

19.4 maximumscore 5

(consequenties)
• Dit heeft tot gevolg dat
• een (wettelijke) verruiming en vernieuwing van bevoegdheden in hoog
tempo
• waardoor onschuldige burgers gevolgd kunnen worden
• zonder dat ze concreet ergens van verdacht worden
• naast het oneigenlijk gebruik van informatie / koppelen van
gegevensbestanden van overheid en particuliere organisaties door
politie, justititie en veiligheidsdiensten

1
1
1
1

1

19.5 maximumscore 2

(rechtvaardiging door burgers)
• Niemand zal betwisten
• dat het (vooral) de taak van de overheid is de burger te beschermen
tegen externe bedreigingen / gevaren van buitenaf
19.6 maximumscore 2
(tegenspraak rechtvaardiging)
• Maar
• de burger heeft ook recht op bescherming tegen de overheid zelf /
privacywetgeving dient de burger van overheidsbemoeienissen (met
zijn privéleven) te vrijwaren

1
1

1

1

19.7 maximumscore 3

(spanningsveld en hoe ermee om te gaan)
• Aandacht niet alleen richten op beschermende maatregelen tegen
bedreigingen van buitenaf, maar ook op beschermende maatregelen
tegen de overheid zelf / De burgerlijke vrijheden zouden juist inzet
moeten vormen van strijd tegen het terrorisme
• Nagaan of antiterreurmaatregelen de veiligheid daadwerkelijk
vergroten
• De bestaande regels en bevoegdheden op hun werking beoordelen
19.8 maximumscore 1
(conclusie)
• Nagaan hoe hoog de prijs mag zijn die we voor onze veiligheid over
hebben
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Vraag

Antwoord

Scores

20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 23 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
Schematisch:
231 - 253: 0 scorepunten aftrek;
254 - 258: 2 scorepunten aftrek;
259 - 263: 4 scorepunten aftrek;
264 - 268: 6 scorepunten aftrek;
269 - 273: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

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

naar:

tekst 2

naar: Willem de Bruin, De prijs van privacy, de Volkskrant van 15 september 2007

Mark Traa, Hoera! Een nieuw klimaat, HP/de Tijd, 6 juli 2007

tekstfragment 1 Milieu- en Natuurplanbureau, Vier scenario's voor Nederland.
Vier toekomsten voor evaluaties van de kwaliteit van natuur en milieu,
www.pbl.nl, maart 2009
tekstfragment 2 www.wageningenuniversiteit.nl, maart 2009
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Correctievoorschrift HAVO

2010
tijdvak 2

Nederlands
Nederlands

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 44 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van
1 scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de spelling volgens de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Hij is jong en hij leest (niet)
1

D

2

maximumscore 3
• De zelfstandig werkende leerling / de leerling in het studiehuis greep
niet meer naar het boek
• maar koos voor het gemak van het (snel opkomende) internet
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1
1

Opmerking
Als wordt geantwoord “Hij werd apathisch voor lezen” mag één punt
worden toegekend.
3

B

4

maximumscore 1
Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− “Volgens huisfilosoof van ‘nrc.next’, Rob Wijnberg, is de jongere van
tegenwoordig afkerig van het nieuws, omdat hij de deskundigheid van
de journalistiek wantrouwt.” (regels 132-136)
− “De hoofdschuldige aan de apathie is de informatieoverload, waar wij
dag in dag uit mee te kampen hebben.” (regels 142-145)

5

maximumscore 1
“Hij weet hoe die werken en realiseert zich dat de waarheid die de
journalistiek vertelt, relatief is.” (regels 183-186)

6

maximumscore 2
• Jongeren hebben onvoldoende wantrouwen jegens veel van hun
informatiebronnen / Jongeren zijn niet opgegroeid met onafhankelijke,
kwalitatieve journalistiek
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

7

D

8

B

9

C

10

A
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Vraag

Antwoord

Scores

11

D

12

C

13

B

14

maximumscore 3
• Volgens tekstfragment 2 moeten media/kranten jongeren tonen/leren
wat vrije/onafhankelijke journalistiek is / wat de normen en waarden
van de vrije journalistiek zijn / wat kwaliteit is
• Volgens de tekst ‘Hij is jong en hij leest (niet)’ moeten kranten jongeren
helpen informatie/prikkels (vanuit andere media) te verwerken / moeten
kranten een verlengstuk van andere media zijn
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden

15

maximumscore 2
• De deskundigheid van de journalistiek wordt gewantrouwd
• Door de informatieoverload is er steeds minder interesse in het
nieuws / apathie onder jongeren vanwege informatieoverload

16

maximumscore 1
alinea 4

17

maximumscore 1
alinea 9

18

D

19

D

20

maximumscore 1
aanbeveling

21

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Regels voor de praatzieke burger
In een goede samenvatting (maximumscore 17 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
22.1 maximumscore 2

(reden om het vrijuit spreken ter discussie te stellen)
• Het vrijuit spreken staat ter discussie omdat
• niet duidelijk is waar de grens ligt (aan vrijuit spreken) /
niet duidelijk is wat wel en niet gezegd kan worden

1
1

Opmerkingen
Geen punten toekennen aan formuleringen die ontleend zijn aan alinea 1.
Geen punten toekennen als alleen voorbeelden uit alinea 2 genoemd
worden (beledigen om geloof, seksuele voorkeur etc.).
22.2 maximumscore 6

(visie Domela Nieuwenhuis en vier uitgangspunten)
• Door Domela Nieuwenhuis werd vrijuit spreken gezien als een van de
hoogste principes (in het menselijk bestaan)
• De (vier) uitgangspunten van zijn visie waren
• vier van de volgende vijf:
− burgers moesten hun meerderen durven aanspreken op fouten met
als doel de maatschappij te verbeteren / de burger moest het als
zijn plicht zien om vanuit een ondergeschikte positie openlijk de
waarheid te spreken
− wat iemand zegt, moest redelijk en verstandig zijn
− gezag van bovenaf of buitenaf moest worden verworpen
− oordelen moesten berusten op waarneming
− het individu was de beste basis voor een goede samenleving (en
mocht niet beperkt worden)

1
1
4

22.3 maximumscore 2

(ontwikkelingen gezagsverhoudingen)
• Vroeger was er sprake van verticale (en vanzelfsprekende/glasheldere/
duidelijke) gezagsverhoudingen
• tegenwoordig zijn de gezagsverhoudingen horizontaal (iets tussen
burgers onderling)
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Vraag

Antwoord

Scores

22.4 maximumscore 3
( drie consequenties voor het vrijuit spreken)

•

drie van de volgende vier:
− Het vrijuit spreken is steeds minder gebonden aan spelregels.
− Vrijuit spreken is vooral iets tussen burgers (en groepen burgers)
geworden.
− Het zoeken naar waarheid speelt nauwelijks een rol.
− Steeds meer mensen zeggen wat ze denken.

3

22.5 maximumscore 3

(maatschappelijk probleem en ontstaan daarvan)
• Hierdoor
• doet zich een maatschappelijk probleem voor
• De democratie kan gevaar lopen / er bestaat het risico voor
haatdragende taal door kwaadwillende mensen

1
1
1

22.6 maximumscore 1

(aanbeveling)
• één van de volgende:
− Spelregels (voor het vrijuit spreken) zijn nodig om de democratie
veilig te stellen.
− Spelregels (voor het vrijuit spreken) zijn nodig om de schade
binnen de perken te houden.

1

22.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
in de samenvatting

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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Vraag

Antwoord

Scores

22.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting

Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

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

naar: Joost de Vries, De Groene Amsterdammer, 20 maart 2009

tekst 2

naar: Marli Huijer, Trouw, 6 december 2008

tekstfragment 1 naar: Willem van der Oest en Roland Pelle, Alleen media die jongeren kwaliteit bieden,
hebben toekomst, de Volkskrant, 10 januari 2009
tekstfragment 2 naar: Willem van der Oest en Roland Pelle, Alleen media die jongeren kwaliteit bieden,
hebben toekomst, de Volkskrant, 10 januari 2009
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Correctievoorschrift HAVO

2009
tijdvak 1

Nederlands
Nederlands

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;
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.
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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 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 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van
1 scorepunt toegekend.
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1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de spelling volgens de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid,
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
De aangepaste aftrekregeling voor kandiaten zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 - 5 fouten
-0
6 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 - 5 fouten
-1
6, 7 of 8 fouten
-2
9 - 13 fouten
-3
14 of meer fouten
-4
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Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de spelling volgens de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3.
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Een nieuw gelijkheidsideaal
1

maximumscore 1
alinea 4
ook goed:
alinea 3

2

maximumscore 1
alinea 9

3

maximumscore 1
alinea 13

4

B

5

maximumscore 2
onderwijs
gezondheidszorg
veiligheid
arbeid en inkomen
Indien vier terreinen juist
Indien drie terreinen juist
Indien twee of minder terreinen juist
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Vraag

Antwoord

Scores

6

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De verschillen tussen mensen zijn niet louter het resultaat van eigen
keuzen, maar een combinatie van eigen keuzen en omstandigheden.

7

maximumscore 1
“Een ander ... effecten hebben.” (regels 173-176)

8

maximumscore 1
“Een derde ... minst bevoorrechten.” (regels 188-192)

9

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Een ongezonde levensstijl is een kwestie van eigen
verantwoordelijkheid / vrije keuze
• dus moet de burger zelf opdraaien voor de medische kosten die
hiervan het gevolg zijn (en die de basisverzekering overstijgen)
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1
1
1

10

maximumscore 1
voorbeelden

11

maximumscore 1
constatering

12

D

13

maximumscore 3
De vier maatregelen zijn:
1 speciale beurzen voor getalenteerde studenten uit kansarme milieus
2 zorgen voor gezond voedsel en voldoende beweging voor kinderen in
risicogroepen
3 preventieve gezondheidszorg voor risicogroepen
4 herwaardering van het vmbo-diploma
Indien
Indien
Indien
Indien
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Vraag

Antwoord

Scores

14

maximumscore 1
“We wensen het beeld te corrigeren dat Nederland alleen een toekomst
heeft met ‘toptalent’.” (regels 279-282)
of
“Streven naar gelijkheid is niet hetzelfde als streven naar eenheidsworst of
grijze middelmaat en valt niet samen met een verstikkende
gelijkheidsdeken.” (regels 267-271)

15

C

16

C

17

D

18

C

19

C

20

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• In het tekstfragment wordt de nadruk alleen gelegd op de eigen
verantwoordelijkheid
• en niet op de omstandigheden
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

21

1
1
1

E

Tekst 2 Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
22.1 maximumscore 2

(verwachting bij geluksbeleving)
• Als Nederlanders zich minder gelukkig voelen, hebben ze de neiging
om bij de overheid aan te kloppen / verwachten ze hulp van de
overheid / wordt de overheid gezien als makelaar in geluk

2

22.2 maximumscore 4

(rol politici en overheid)
• Politici en regering/overheid verkondigen dat zij het geluk kunnen
bevorderen
• Politici en overheid zien in economische groei het instrument tot
bevordering van geluk
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Vraag

Antwoord

Scores

22.3 maximumscore 2

(foutieve aanname)
• de vermeende samenhang tussen de stijging van de materiële welvaart
en de geluksbeleving

2

22.4 maximumscore 3

(beperkingen in de geluksbeleving)
• Beperkingen van geluk/geluksbeleving zijn:
• Geluksmomenten duren maar even / zijn vluchtig van aard
• Geluksgevoelens zijn dikwijls gebaseerd op een vergelijking met
anderen / Een besef van ongelijkheid aan anderen gaat gepaard met
ongenoegen/ontevredenheid

1
1

1

22.5 maximumscore 4

(oorzaken relatief minder stijgende geluksbeleving)
• Oorzaken voor de (relatief) minder stijgende geluksbeleving / voor het
dalend (gemiddelde) geluk zijn:
• groeiende ongelijkheid / toenemende inkomensverschillen in de
samenleving
• er niet in slagen of geen/onvoldoende kans krijgen iets goed te doen /
dwarsbomen professionals / afbraak beroepen / ontkenning
vakmanschap/deskundigheid
• geen solidariteit / een harde, kille samenleving / een onpersoonlijke
samenleving

1
1

1
1

22.6 maximumscore 4

(welke maatregelen de overheid kan treffen)
• De overheid kan het geluk bevorderen door
• de gelijkheid in inkomens te bevorderen / de ongelijkheid in inkomens
tegen te gaan
• een einde te maken aan allerlei beperkende maatregelen (bijvoorbeeld
door een einde te maken aan bureaucratisering) / vakmanschap en
deskundigheid in ere te herstellen / afbraak van zekere beroepen te
stoppen
• het gemeenschapsgevoel te versterken / de onderlinge solidariteit te
benadrukken

1
1

1
1

22.7 R egeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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22.8 R egeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting

1)

Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
221 - 242: 0 scorepunten aftrek;
243 - 247: 2 scorepunten aftrek;
248 - 252: 4 scorepunten aftrek;
253 - 257: 6 scorepunten aftrek;
258 - 262: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1:
Bij positie 22.7 en 22.8 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 22.7 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Paul de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing, Een
pleidooi voor een nieuw gelijkheidsideaal, de Volkskrant, 8 en 9 november
2006

tekst 2

naar: Arjo Klamer, Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!, NRC
Handelsblad, 14 en 15 oktober 2006

tekstfragment
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naar: site VVD, februari 2007
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aanvulling op het correctievoorschrift

2009-1

Nederlands havo
Centraal examen havo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo en de
staatsexamencommissie VO en VAVO,

Bij het centraal examen Nederlands havo:
Op pagina 7 van het correctievoorschrift moet bij vraag 21 altijd 1 punt worden
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven
antwoord.
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands havo.

De voorzitter van de CEVO
drs. H.W. Laan
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Correctievoorschrift HAVO

2009
tijdvak 2

Nederlands
Nederlands

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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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 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.
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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 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 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van
1 scorepunt toegekend.
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1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de spelling volgens de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid,
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
De aangepaste aftrekregeling voor kandidaten zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 - 5 fouten
-0
6 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 - 5 fouten
-1
6, 7 of 8 fouten
-2
9 - 13 fouten
-3
14 of meer fouten
-4
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Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de spelling volgens de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005.
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3.
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Bemoeiziek
1

B

2

B

3

maximumscore 2
• Het is verstandig als het preventieve beleid berust op (harde)
wetenschappelijke kennis (ter voorkoming van ziekten of onheil)

2

gedeeltelijk goed
• Als de mensen weten dat het beleid echt werkt (zie regels 31-34)

1

Opmerkingen
Wanneer in het antwoord voorbeelden zijn opgenomen, per voorbeeld een
punt aftrekken.
Wanneer het antwoord louter uit voorbeelden bestaat, geen punten
toekennen.
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Vraag

4

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Het is onverstandig als het beleid berust op een statistisch
verband/correlatie van mogelijk te verwachten ziekten of onheil
of
• Het is onverstandig als het beleid niet berust op harde kennis over
reële problemen

2

2

gedeeltelijk goed
• Het is onverstandig ter bestrijding van misstanden die er nog niet zijn /
(of) misschien niet zullen komen (zie regels 59-65)

1

Opmerkingen
Wanneer in het antwoord voorbeelden zijn opgenomen, per voorbeeld een
punt aftrekken.
Wanneer het antwoord louter uit voorbeelden bestaat, geen punten
toekennen.
5

B

6

maximumscore 1
“De correlaties zullen ongetwijfeld kloppen, maar het punt waar het om
gaat, is dat iedereen, inclusief de overheid, die het beleid baseert op
statistiek, het begrip correlatie verwart met oorzaak-gevolg.” (regels 99104)
ook goed
“Correlaties zeggen iets over kansen in de toekomst en dit is nog veel
moeilijker te bevatten dan het punt dat een correlatie geen causaal
verband aangeeft.” (regels 114-118)

7

D

8

C

9

D

10

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Nee, vrouwen die menen dat tijdens de zwangerschap geen
gezondheidsrisico’s genomen mogen worden, zullen dit een
onaanvaardbaar argument vinden
of
• Nee, vrouwen die een moreel/ethisch bezwaar hebben tegen het
gebruik van mogelijk schadelijke genotsmiddelen tijdens de
zwangerschap, zullen dit een onaanvaardbaar argument vinden

2

•

1
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Vraag

Antwoord

Scores

11

B

12

A

13

B

14

maximumscore 1
alinea 6

15

maximumscore 1
alinea 10

16

maximumscore 1
alinea 14

17

C

18

C

19

D

20

maximumscore 3
• Het beleid is te massaal / te weinig gericht op een doelgroep / niet
gericht op de lagere sociale klasse
• De overheid pakt de problemen niet bij de kop / komt niet tot een
praktische aanpak van problemen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1
1

Opmerkingen
Wanneer in het antwoord voorbeelden zijn opgenomen, per voorbeeld een
punt aftrekken.
Wanneer het antwoord louter uit voorbeelden bestaat, geen punten
toekennen.
21

E

22

maximumscore 3
• De invloed van preventie op de gezondheid is minder duidelijk dan in
fragment 1 wordt aangenomen
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Het kabinet gaat met “volwassenen” of “jeugdigen” in de omschrijving
van zijn doelstellingen voorbij aan de echte risicogroepen / aan de
sociale onderklasse waar de gezondheidsrisico’s groter zijn / aan de
kansarmen waar de gezondheidsrisico’s groter zijn / Het kabinet is te
breed in zijn benadering met “volwassenen”/“jeugdigen”
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1

Tekst 2 De markt van het grote vergeten
In een goede samenvatting (maximumscore 17 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
24.1 maximumscore 2

(misvatting)
• Er is sprake van de misvatting
• dat geheugentraining zou leiden tot een beter geheugen
of
• dat je niet vergeetachtig hoeft te worden/zijn, want je kunt het
geheugen trainen

1
1

1

24.2 maximumscore 4

(drie aannames)
• De succesvolle geheugentraining is gebaseerd op de volgende
aannames:
• We benutten maar een deel van onze hersenen
• De mantra ‘use it or lose it’ in de zin van je geheugen versterken door
training, is waar
• Ook geheugenwonders kunnen hun geheugen door training verbeteren

1
1
1
1

24.3 maximumscore 2

(vergelijking geheugen en waarom onjuist)
• Het geheugen wordt vergeleken met een spier die je zou kunnen
oppompen
• Dit is een onjuiste vergelijking, omdat je het geheugen niet door
training kunt versterken
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Vraag

Antwoord

Scores

24.4 maximumscore 3

(waarom technieken niet werken)
• Geheugentechnieken ten behoeve van een beter geheugen werken
niet, want
•

1

technieken voor geheugentraining hebben niets met verbetering van de
hersenen te maken

of
• geheugentechnieken zijn gekunsteld/bewerkelijk en
• ze worden (hierdoor) in het dagelijks leven / in de praktijk nauwelijks
gebruikt

2
1
1

24.5 maximumscore 2

(positief gevolg techniek)
• Geheugentechnieken/trucs kunnen helpen
• om de effecten van achteruitgang van het geheugen op te vangen

1
1

24.6 maximumscore 2

(ontwikkeling benadering vergeetachtigheid)
• Er is sprake van een ontwikkeling in de opvatting / het denken over
vergeetachtigheid
• Vergeetachtigheid wordt steeds meer gezien als een symptoom,
behorend bij een ziekte

1
1

24.7 maximumscore 2

(twee gevolgen)
• opkomst van een groep ‘worried well’ / een groep mensen die bang is
om dement te worden
• het ontstaan van verwachtingen die suggereren dat vergeetachtigheid/geheugenverlies te voorkomen/genezen is door invloed van de
markt/handel /
nodeloze schuldgevoelens/zorgen (bij opkomende dementie)

1

1

24.8 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
noot 1

947-1001-a-HA-2-c

Bij positie 24.8 en 24.9 van het score-invoerformulier in het programma WOLF
dienen de eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal.
Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik,
dan noteert u bij positie 24.8 een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0
te worden ingevuld.
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24.9 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
181 - 198: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

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

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Beatrijs Ritsema, HP/De Tijd, 12 oktober 2007

tekst 2

naar: Douwe Draaisma, NRC Handelsblad, 8 en 9 maart 2008

fragment 1

naar: Werner Brouwen en Johan Polder, Gezonde mensen, dure patiënten,

fragment 2

Kompas Volksgezondheid, september 2008

NRC Handelsblad, maart 2007
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Correctievoorschrift HAVO

2008
tijdvak 1

Nederlands

Het
1
2
3
4
5
6

correctievoorschrift bestaat uit:
Regels voor de beoordeling
Algemene regels
Vakspecifieke regels
Beoordelingsmodel
Inzenden scores
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.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
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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 CEVO-regeling 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.
4 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.
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5

6
7

8
9

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 53 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord geeft
dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen de
gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat een
vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het eigenlijke
antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in de
opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op de
inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
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• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee informatieelementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen punten te worden
toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een lezer die
de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting bedraagt
maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden
verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van hoofdletters, voor
zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in overeenstemming
zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden.
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, wordt een
aangepaste aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik toegepast. Dit betreft een
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de
moedertaal is.
De aangepaste aftrekregeling voor leerlingen zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 - 5 fouten
-0
6 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 - 5 fouten
-1
6, 7 of 8 fouten
-2
9 - 13 fouten
-3
14 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in overeenstemming
zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden.
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een leesbeperking
(dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3.
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien door
de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, worden
voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie verder het
beoordelingsmodel.
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4

Beoordelingsmodel

Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Scharrelwild
1

C

2

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Je zou verwachten dat er door de jacht minder beren voorkomen in
Roemenië, maar door het geld dat de jagers betalen, worden de
berenbossen in stand gehouden, waardoor er juist veel beren
voorkomen
ook goed
• Je zou verwachten dat in het arme Roemenië alle beren al gejaagd
zouden zijn in plaats van dat er juist door de commerciële jacht nog
meer zijn bijgekomen

1

•

1

een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden

3

A

4

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• de voordelige situatie / win-winsituatie voor natuur én economie
of
• geld verdienen met de natuur om daarmee die natuur beter te kunnen
beschermen
•

5

een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• dat mensen niet in de natuur horen / dat de natuur ongerept moet
blijven / dat de natuur met rust moet worden gelaten
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden
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Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Als een roofdier wild mag vangen, mag een jager dat ook
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

2
1

Indien
Er is een overvloed aan wild

1

Indien
Het onderbuikgevoel van de jager
of
De natuur is meer met de tijd meegegaan dan de dierenbeschermers

0
0

7

A

8

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Entreegeld heffen voor natuurparken en stiltegebieden impliceert dat deze
gebieden afgebakend worden.

9

D

10

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord bevat de drie volgende elementen:
• via pacht van de jacht
• betalen voor het genieten van de natuur / groenheffing voor toeristen /
wildtoerisme
• via het vlees of andere producten van het wild / verkoop van
gebiedseigen producten

11

C

12

maximumscore 1
alinea 5

13

maximumscore 1
alinea 6

14

maximumscore 1
alinea 13

15

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Men zou zich schuldig moeten voelen over de aftakeling / uitbuiting /
vercommercialisering van de natuur
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 1
2 en 4
Opmerking
Alleen een punt toekennen als zowel ‘2’ als ‘4’ gegeven is.

17

A

18

C

19

F

20

C

21

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
Maak bij natuurbeheer/natuurbeleid gebruik van het geld dat je door de
natuur kunt verdienen / gebruik van marktdenken met oog voor de lokale
economie.

22

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
Beschouw het als normaal dat je betaalt voor het genieten in de natuur.
ook goed:
Er is ook plaats voor mensen in de natuur.

Tekst 2 Kunstmest voor het brein
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
23

maximumscore 2
(opmerkelijk verschijnsel)
• Onze jeugd heeft een gebrekkige algemene ontwikkeling / weet steeds
minder
• maar wordt wel steeds intelligenter/slimmer
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Vraag

24

25

26

27

28

29

Antwoord

Scores

maximumscore 4
(niet toereikende verklaringen en uitleg daarbij)
• Niet aannemelijke verklaringen voor stijging intelligentie:
• Voeding en gezondheidszorg zijn ten opzichte van het begin van de
vorige eeuw verbeterd / De welvaart is toegenomen,
• maar het IQ is de laatste decennia blijven stijgen ook al is men in die
laatste periode niet beter gaan eten en gezonder gaan leven (dan in de
voorgaande periode)
maximumscore 2
(vervolg: niet toereikende verklaringen en uitleg daarbij)
• Langduriger onderwijs / Inhoud onderwijs,
• maar na enige tijd is het effect uitgewerkt / maar langer naar school
gaan kan na enige tijd wel de kennis, maar niet het IQ vergroten
maximumscore 3
(vervolg: niet toereikende verklaringen en uitleg daarbij)
• Betere training van de jongste generatie leerlingen in het maken van
IQ-tests,
• maar tests zouden dan intelligentie verkeerd inschatten
• en daarvoor is geen aanwijzing
maximumscore 3
(vervolg: niet toereikende verklaringen en uitleg daarbij)
• Genetische invloed,
• maar er worden juist meer kinderen geboren bij ouders met
benedengemiddeld IQ,
• zodat de gemiddelde intelligentie zou moeten dalen

Voor

alle

Beschikbaar
eindexamens,

gesteld
zie

door
Stichting
www.alleexamens.nl.

1

1
1

1
1
1

1
1

maximumscore 4
(vervolg uitleg)
• Moderne series / computerspelletjes vereisen een actievere rol van de
hersenen,
• ze spelen in op het beloningssysteem van de hersenen,
• wat (het inspelen op het beloningssysteem) motiveert door te gaan met
spelen / een hoger niveau te bereiken
• waardoor mogelijk (nieuwe neurale circuits ontstaan en) de intelligentie
toeneemt

8

1

1

maximumscore 3
(meest aannemelijke verklaring en uitleg daarbij)
• De verklaring voor de stijgende intelligentie die het meest aannemelijk
wordt geacht (voor de afgelopen kwart eeuw):
• de ingewikkelder geworden massacultuur/tv-programma’s en
videospelletjes
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Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
1)
samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. Zie de
Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

31

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.De
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

1)

Schematisch:
221 - 242: 0 scorepunten aftrek;
243 - 247: 2 scorepunten aftrek;
248 - 252: 4 scorepunten aftrek;
253 - 257: 6 scorepunten aftrek;
258 - 262: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1:
Bij positie 30 en 31 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen
de eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een
kandidaat bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert
u bij positie 30 een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden
ingevuld.

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

naar Rypke Zeilmaker, HP/De Tijd, 18 november 2005

tekst 2

naar Marcel Roele, HP/De Tijd, 19 augustus 2005
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Correctievoorschrift HAVO

2008
tijdvak 2

Nederlands

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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4
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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4

5

6
7

8
9

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 54 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
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2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden.
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid,
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
De aangepaste aftrekregeling voor leerlingen zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 - 5 fouten
-0
6 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 - 5 fouten
-1
6, 7 of 8 fouten
-2
9 - 13 fouten
-3
14 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden.
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De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3.
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 We leven veel te snel
1

B

2

D

3

B

4

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• Als je geld bespaart, hou je geld over, maar als je tijd bespaart, dan
wordt die door de informatierevolutie ingevuld met meer, nog snellere
bezigheden

1

•

1

5

een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord bevat één van de volgende algemene
elementen:
− tijd voor dingen die langzaam moeten gebeuren
− filters en vrijwaring van informatie
Indien het antwoord zich beperkt tot een van de concreta: kinderen krijgen,
een boom kweken, getrouwd zijn, onszélf leren kennen

1

Opmerking
Wanneer alleen ‘tijd’ wordt genoemd, geen punt toekennen.
6

C

7

D
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Vraag

Antwoord

Scores

8

A

9

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• Als er, door de enorme snelheid waarmee alles gebeurt, geen
rustmomenten meer zijn, is er geen ruimte voor creativiteit / voor
ontwikkeling
• en een maatschappij die zich niet meer ontwikkelt, staat stil

1
1

•

1

een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

10

C

11

maximumscore 1
constatering

12

maximumscore 1
stelling

13

maximumscore 1
toelichting

14

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• In tekstfragment 1 betekent verveling tijdverspilling en in de tekst ‘We
leven veel te snel’ betekent verveling een zinvolle tijdbesteding
of
• In tekstfragment 1 is verveling negatief en in de tekst ‘We leven veel te
snel’ positief

1

•

1

een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

15

maximumscore 1
alinea 5

16

maximumscore 1
alinea 8

17

maximumscore 1
alinea 11

18

D

19

A

20

B
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Vraag

Antwoord

Scores

21

C

22

D

23

D

24

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• Op grond van de overweging dat we te veel dingen die langzaam
gedaan moeten worden, te snel (willen) doen en dat daardoor iets
verloren gaat
• Ook door te snel te willen fitnessen/trainen/sporten gaat iets verloren /
gaat de conditie achteruit

1

•

1

25

een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden

1

C

Tekst 2 Alleen minder eten helpt
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
26

27

maximumscore 3
(reden van collectieve voedingscrisis)
• Er is sprake van een collectieve voedingscrisis,
• omdat er een enorme stijging van het aantal mensen met
overgewicht/vetzucht/obesitas is,
• zonder dat hier iets aan te doen is

1
1

maximumscore 2
(twee oorzaken)
• goedkoop, lekker, voortdurend beschikbaar voedsel
• minder beweging

1
1

800047-2-039c

7

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: 308

Vraag

28

Antwoord

Scores

maximumscore 2
(gevolg)
• verlaging levensverwachting / meer kans op levensbedreigende ziekten

2

Opmerking
Maximaal één punt voor dit informatie-element geven wanneer één of meer
voorbeelden van ziektes worden gegeven, zoals:
− diabetes
− gewrichtsproblemen
− vergroting kans op hart- en vaatziekten
− bedreiging gezondheidswinst afgelopen dertig jaren
− wereldwijd twee keer zo veel obesitaslijders als hongerlijders
29

30

31

32

maximumscore 3
(adviezen Gezondheidsraad)
• Adviezen Gezondheidsraad niet afdoende, want:
• naast meer bewegen, moeten we ook minder eten / alleen meer
bewegen is niet genoeg, minder eten is ook noodzakelijk;
• men weet niet hoe je de calorie-inname kunt remmen / er bestaat geen
voedsel waarvan je afvalt
maximumscore 2
(twee verklaringen voor hardnekkigheid)
• genetische selectie
• voedsel is voortdurend beschikbaar in een vorm die eten stimuleert,
(ook buiten maaltijden om)
maximumscore 5
(twee manieren die niet zullen werken en waarom niet)
• Manieren die niet zullen werken om het probleem aan te pakken:
• directe belasting op vet,
• want alle calorieën zijn even dikmakend
• genetisch onderzoek,
• want ons gedrag is veranderd en niet de genen
maximumscore 5
(twee manieren die wel zullen werken en waarom)
• Manieren die wel zullen werken om het probleem aan te pakken:
• onderzoek naar simpele vragen,
• want die zijn voor onze gezondheid even belangrijk als genetisch
onderzoek
• collectieve maatregelen,
• want het huidige voedselgedrag is een collectieve bedreiging
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33

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
1)
taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

34

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
1)
samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten

noot 1:
Bij positie 33 en 34 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 33 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

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

naar: Thomas Hylland Eriksen, NRC Handelsblad, 23 december 2006

tekst 2

naar: Louise O. Fresco en Martijn Katan, de Volkskrant, 2 februari 2007
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Correctievoorschrift HAVO

2007
tijdvak 1

Nederlands

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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4
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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4

5

6
7

8
9

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 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
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2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Ape, nut, Mies
1

C

2

D

3

A

4

B

5

D

6

maximumscore 1
stelling

7

maximumscore 1
argument

8

maximumscore 1
vermoeden

9

maximumscore 1
voorwaarde

10

B

11

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• eerste fase: het Nederlands wordt een streektaal / regionale taal
• tweede fase: Nederland zal ‘ontNederlandsen’ / het Nederlands zal
langzaam verdwijnen / niet meer door jongeren gesproken worden /
uitsterven

12

D

13

C

14

A

15

maximumscore 1
alinea 6
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Vraag

Antwoord

Scores

16

maximumscore 1
alinea 12

17

maximumscore 1
alinea 2

18

maximumscore 1
alinea 4

19

A

20

C

21

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• Hij zou het niet erg vinden als het Nederlands verdwijnt
• want hij beschouwt het slechts als het uitsterven van een nostalgisch
gebruik
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1
1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• In de tekst ‘Ape, nut, Mies’ wordt gesteld dat de cultuur geen negatieve
gevolgen zal ondervinden van het opgeven van de eigen taal, terwijl in
tekstfragment 2 wordt gesteld dat een cultuur niet zonder taal kan (en
andersom)
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden

2
1

22

1

Tekst 2 Angstig Nederland
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
23

maximumscore 2
(algemeen verschijnsel)
Nederlanders zijn voor veel dingen bang
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Vraag

24

25

26

27

28

29

Antwoord

Scores

maximumscore 6
(hoofdzaken met betrekking tot angst voor ziekten)
• Nederlanders zijn geobsedeerd door gezondheid / zijn bang voor
ernstige ziekten
• Bevangen als men is door individueel maakbaarheidsgeloof, vreest
men door ziekte in keuzemogelijkheden beperkt te worden
• Gezondheid lijkt opeisbaar recht te zijn geworden
• Angst voor ziekten wordt aangezwengeld door overheid en
farmaceutische industrie

2
2
1
1

maximumscore 4
(hoofdzaken met betrekking tot angst voor ouderdom en lelijkheid)
• Nederlanders zijn bang oud en lelijk te worden
• Angst vloeit voort uit verlangen naar vitaliteit
• Verlangen naar schoonheid vloeit voort uit toegenomen competitie in
de samenleving
maximumscore 4
(hoofdzaken met betrekking tot angst ten aanzien van veiligheid)
• Nederlanders maken zich zorgen over hun veiligheid / In Nederland
kent men toenemende gevoelens van onveiligheid
• Gevoelens van onveiligheid niet helemaal realistisch
• Men verwacht/eist steeds meer (veiligheidsmaatregelen) van de
overheid
maximumscore 2
(schijnbare tegenstrijdigheid)
Nederlanders zijn steeds zorgelijker geworden, maar Nederland behoort
wel tot de gelukkigste landen van de wereld
maximumscore 2
(overkoepelende oorzaak verschijnsel angst)
• Verklaring van al die angst:
• we zijn bang te verliezen wat we hebben / we zijn bang voor
onzekerheden

2
1
1

2
1
1

2

1
1

maximumscore 2
(oordeel)
Hebben van / Zoeken naar zekerheden is saai/onavontuurlijk

2

of
Klagen vloeit voort uit geluk / Er is eigenlijk geen reden tot klagen omdat
we gelukkig zijn / Onze angst is een luxe probleem
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Vraag

Antwoord

Scores

30

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
1)
taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

31

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
1)
samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1:
Bij positie 30 en 31 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 30 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

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

naar: Hans van den Bergh, Ape, nut, Mies, HP/De Tijd, 15 oktober 2004.

tekst 2

naar: Matt Dings, Angstig Nederland, HP/De Tijd, 4 juni 2004.
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Correctievoorschrift HAVO

2007
tijdvak 2

Nederlands

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 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door
wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding,
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1
scorepunt toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
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2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor
woordvolgorde.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Zelfkastijding op vier wielen
1

maximumscore 4
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:
• De tekst is betogend, want de schrijver wil de lezer van zijn visie op het
fileprobleem overtuigen / want de schrijver beargumenteert dat de
aanpak van het fileprobleem faalt / want de schrijver betoogt dat de
oplossing van het fileprobleem een mentaliteitskwestie is / want de
schrijver betoogt dat het fileprobleem zich in de loop van de tijd vanzelf
oplost (door de Wet van Behoud van reistijd)
• De tekst is beschouwend, want de schrijver zet de lezer door veel
informatie te geven over het fileprobleem / door veel overwegingen
over het fileprobleem te geven aan het denken (over het eigen
rijgedrag / over de eigen bijdrage aan het probleem of de oplossing
ervan), (waardoor die lezer zelf een mening kan vormen)

2

B

3

maximumscore 1
alinea 2

4

maximumscore 1
alinea 5

5

maximumscore 1
alinea 10

6

B

7

C

8

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
Zolang voor de automobilist de lusten van het autogebruik opwegen tegen
de lasten ervan, zal hij de auto niet laten staan (en zal het fileprobleem
niet worden opgelost).
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Vraag

9

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• De auto geeft ons een illusie/gevoel van vrijheid (en dat weegt op
tegen het fileleed)
• We kunnen tegenwoordig onze tijd in de file goed benutten / We lijden
in de file tegenwoordig nauwelijks tijdverlies

10

B

11

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• Als mensen (veel) langer dan een uur in de file moeten staan om naar
hun werk te komen, laten ze waarschijnlijk de auto staan
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

12

A

13

A

14

A

15

B

16

D

17

C

18

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• 1 (Een argument op basis van gezag is:)
het rapport van de VROM-raad
• 2 (Een argument op basis van feiten is:)
de groei van het aantal auto’s / het feit dat de werkzaamheden van
Rijkswaterstaat (vooralsnog) steeds nieuwe files veroorzaken / het
aanleggen van een extra rijstrook helpt slechts even (maar daarna slibt
de weg dicht)
• 3 (Een argument op basis van een voorbeeld is:)
het aanleggen van een extra rijstrook helpt slechts even (maar daarna
slibt de weg dicht)

19

1
1

2
1

1

1

1

D
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Vraag

20

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende):
Deze afwachtende houding:
− is te passief
− is maatschappelijk niet aanvaardbaar
− vergroot de chaos
− brengt veel onzekerheden met zich mee
− is economisch schadelijk

Tekst 2 Kernenergie: de mythe van een wondermiddel
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
21

22

23

24

maximumscore 2
(ontwikkeling)
Kernenergie wordt tegenwoordig, anders dan vroeger, positief
gewaardeerd

2

Indien: De publieke opinie ten aanzien van kernenergie is veranderd

1

maximumscore 2
(verklaringen)
• Kernenergie wordt gezien als oplossing voor het milieuprobleem / voor
het probleem van de opwarming van de aarde / voor de luchtvervuiling
(door de vuile rook)
• en lijkt een oplossing voor het tekort aan fossiele brandstoffen

1
1

maximumscore 2
(opvatting en weerlegging)
• Kernenergie kan de behoefte aan energie dekken
• maar die dekking is slechts zeer beperkt / in 2050 zal hooguit 4 procent
van het wereldenergieverbruik gedekt kunnen worden
maximumscore 4
(opvatting en weerlegging)
• Kernenergie produceert weinig vervuilende afvalstoffen,
• maar aan de kernreactie gaan vervuilende industriële processen vooraf
• er is vervuiling door de bouw van kerncentrales
• en de verbruikte splijtstof / het radioactief afval kan nog niet veilig
worden opgeborgen
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Vraag

25

26

27

28

Antwoord

Scores

maximumscore 2
(opvatting en weerlegging)
• Kernenergie produceert geen broeikasgassen,
• maar bij de industriële processen die nodig zijn om kernenergie op te
wekken komen CO2 en CFK’s vrij

1
1

maximumscore 4
(opvatting en weerlegging)
• Uranium is een direct beschikbare energiebron,
• maar de hoeveelheid uraniumerts die nog netto energie oplevert zou
wel eens snel kunnen opraken (bij verhoogde productie van
kernenergie);
• er is weinig kans op ontdekking van nieuwe rijke ertslagen,
• als nieuwe ertslagen ontdekt worden, zal dit gebeuren in landen die
politiek problematisch zijn voor het Westen

1

maximumscore 2
(conclusie)
Kernenergie is (door de ernstige problemen) geen echte / geen goede
oplossing voor het energieprobleem

2

maximumscore 2
(alternatieven)
Alternatieven voor kernenergie: zon en wind

2

29

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
1)
taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

30

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de
1)
samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 punten.
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Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

noot 1:
Bij positie 29 en 30 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 29 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

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

naar: Willem de Bruin, de Volkskrant, januari 2006

tekst 2

naar: Jan Willem Storm van Leeuwen, De Groene Amsterdammer, 6 januari 2006
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Nederlands

Correctievoorschrift HAVO

20

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

06

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.
3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen Nederlands HAVO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
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1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op
de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van
hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.
Bij de beoordeling van spelfouten dienen schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de
spelling van 1995 of die in overeenstemming zijn met de spelling van 2005 goed gerekend
te worden.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Geluk
1 

A

2 

Maximumscore 1
alinea 3

3 

Maximumscore 1
alinea 11
Maximumscore 2

4  •1

1
1

•2
5 

A

6 

D

7 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Wie rijker wordt, wordt geconfronteerd met mensen die nog rijker zijn. Dat roept (opnieuw)
gevoelens van jaloezie op / dat maakt mensen ongelukkig

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

8 

9 

C

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Zij lijken aanvankelijk ‘gewoon’, omdat ze binnen het (financiële) bereik van velen komen;
zij veranderen echter in positionele goederen, omdat ze schaars worden door een
toenemende vraag

2

Indien “zij lijken aanvankelijk ‘gewoon’, omdat ze binnen het (financiële) bereik van velen
komen” ontbreekt

0

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden
10 

A

11 

B

12 

C

13 

1

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Waaraan kan men nog wel geluk ontlenen? / Wat zijn nog wel bronnen/middelen van geluk?
/ Hoe kunnen we nog wel gelukkig(er) worden?

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1
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Deelscores

Antwoorden

14 

B

15 

A

16 

D

17 

B

18 

B

19 

A

20 

D

21 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Overeenkomst: geluk is niet uitsluitend te vinden in meer welvaart / materiële rijkdom.
of:
• In beide visies wordt gewezen op het bevorderen/verhogen van geluk door immateriële
welvaart. / In beide visies wordt benadrukt dat geluk niet alleen om bestaanszekerheid
draait, maar ook om levenskunst

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

Tekst 2 Niets mag ons overkomen
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.
Maximumscore 3
(oorzaak lastige hanteerbaarheid verschijnsel veiligheid)
22  • Het begrip ‘veiligheid’ is lastig hanteerbaar
• omdat het deels over meetbare en deels over nauwelijks meetbare zaken gaat / omdat het
betrekking heeft op objectieve en subjectieve elementen / omdat het (vooral) over gevoelens
van mensen gaat

1

2

Maximumscore 4
(actuele thema’s onveiligheid)
23  • Actuele thema’s:
• criminaliteit
• bedreigingen van de gezondheid
• angst voor rampen en ongelukken

1
1
1
1

Maximumscore 2
(houding burgers)
24  • Tegenwoordig blijkt men nauwelijks het geringste risico te kunnen verdragen;
• wij eisen van politici en overheid dat zij voorkomen dat ons iets kan overkomen

1
1
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 6
(verklarende achtergronden gevoel van onveiligheid en huidige toename
onveiligheidsgevoelens)
25  • Mogelijke verklaringen / Achtergronden voor het hedendaagse gevoel van onveiligheid en
huidige toename onveiligheidsgevoelens:
• het idee/gevoel dat het hele leven beheersbaar zou moeten zijn (door voortschrijdende
technologie en ontwikkelingen in de wetenschap)
• het idee/gevoel dat politici en politiemensen hun werkveld beheersen (vanwege het werken
met concrete doelstellingen) / de samenleving maakbaar is
• de twijfel aan de beheersbaarheid van de omgeving die is opgeroepen door (recente) rampen
• het gevoel dat verloedering in de wijken door de wijkbewoners zelf niet onder controle is te
brengen
• het gevoel (aangewakkerd door de media) dat criminaliteit altijd vlak in de buurt is / onder
brede lagen van de bevolking voorkomt / niet langer het exclusieve domein is van ‘grote’
criminelen
Maximumscore 2
(wat niet helpt ter bevordering van de veiligheid)
26  • Niet-effectief middel ter bevordering van de veiligheid:
• een hardere aanpak bij wetsovertredingen / zwaardere straffen
Maximumscore 3
(wat wel helpt tegen het gevoel van onveiligheid)
27  • Middel ter vergroting van ons gevoel van veiligheid:
• verandering van onze mentale houding jegens het onheil dat ons kan overkomen:
• (net als vroeger) beseffen dat narigheid en onheil gewoon bij het leven horen / realistischer
zijn
28 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

29 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

Schematisch:
221 - 242: 0 scorepunten aftrek;
243 - 247: 2 scorepunten aftrek;
248 - 252: 4 scorepunten aftrek;
253 - 257: 6 scorepunten aftrek;
258 - 262: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Bij positie 28 en 29 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de
eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien
een kandidaat 3 aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 28
een 3 genoteerd. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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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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Nederlands

Correctievoorschrift HAVO

20

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

06

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.
3 Vakspecifieke regel(s)
Voor dit examen Nederlands HAVO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
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1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op
de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van
hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.
Bij de beoordeling van spelfouten dienen schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de
spelling van 1995 of die in overeenstemming zijn met de spelling van 2005 goed gerekend
te worden.
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast:
voor fouten tegen de regels voor interpunctie:
1 fout of 2 fouten
-0
3 of meer fouten
-1
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën:
1 fout of 2 fouten
-1
3 of 4 fouten
-2
5 of 6 fouten
-3
7 of meer fouten
-4
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Zestien miljoen kuddedieren
1 

B

2 

Maximumscore 1
alinea 3

3 

Maximumscore 1
alinea 4

4 

Maximumscore 1
alinea 9

5 

Maximumscore 1
alinea 12

6 

B

7 

A

8 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Individualisme wordt gezien als de oorzaak van de verloedering (van de samenleving) /
Individualisering leidt tot normloosheid, agressie, hufterigheid en criminaliteit

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

9 

B

10 

C

Maximumscore 3
Drie van de volgende:
1 Onze meningen lijken steeds meer op elkaar.
2 We zijn meer groepsgericht geworden. / We zijn vaker lid van een club geworden.
3 We willen (bijna) allemaal een relatie.
4 We vertonen steeds meer kuddegedrag.

11 

per juist argument
12 

B

13 

D

14 

C

15 

A

16 

A
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Antwoorden

Deelscores

17 

C

18 

Maximumscore 1
“Jammer genoeg … kan leiden.” (regels 186-189)

19 

A

20 

D

21 

B

22 

B

Tekst 2 Welkom in Europa
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.
Maximumscore 3
(kenmerk huidige Europese immigratiepolitiek)
23  • Kenmerkend voor de huidige Europese immigratiepolitiek is
• de harde opstelling tegen immigranten / het harde anti-immigrantenbeleid / het hoger
opwerpen van de grenzen voor immigranten
Maximumscore 2
(gewenste andere emigratiepolitiek)
24  • Europa moet een ruimhartiger(e) immigratiepolitiek/immigratiebeleid/toelatingsbeleid
voeren
Maximumscore 3
(redenen gewenste andere emigratiepolitiek)
25  • Ook anderen / niet-Europese werkers zouden van de Europese welvaart moeten mogen
profiteren (om humanitaire redenen)
• Migratie is een effectieve manier om de economie in het land van herkomst van de
allochtone werkers / in de arme landen zelf te stimuleren
• Gelet op het liberale karakter van de Europese economie is vrije uitwisseling van
arbeidskrachten logisch / heeft (het vergrijzende) Europa jonge werkers nodig / Europa is
niet gebaat bij een gesloten economie
Maximumscore 3
(bezwaren van tegenstanders van immigratie en de weerlegging daarvan)
26  • Tegenstanders van immigratie menen dat nieuwkomers
• banen inpikken
• maar ze creëren (als consumenten/werkgevers/ondernemers) ook banen
27 

28 

Maximumscore 2
(vervolg bezwaren en weerlegging)
• willen blijven om te profiteren van onze voorzieningen
• maar ze willen (meestal) terugkeren (na in korte tijd veel geld te hebben verdiend)
Maximumscore 2
(vervolg bezwaren en weerlegging)
• een braindrain in gang zetten
• maar in eigen land teruggekeerd maken ze opgedane kennis productief / zorgen ze voor een
braincirculation
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Deelscores

Antwoorden

29 

Maximumscore 2
(vervolg bezwaren en weerlegging)
• criminaliteit doen stijgen
• maar het aandeel van immigranten daarin blijkt gering

Maximumscore 2
(idee waarop een moderne immigratiepolitiek gebaseerd zou moeten zijn)
30  • Een moderne Europese immigratiepolitiek verwelkomt immigranten / laat ze (juist) toe
• en stimuleert terugkeer van immigranten
31 

Maximumscore 3
(verwachte positieve effecten moderne immigratiepolitiek)
• Verwachte positieve effecten:
• Europa belemmert eigen ontwikkeling niet / heeft economisch voordeel
• Europa frustreert profiteurs/mensensmokkelaars e.d.

32 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

33 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

1
1

1
1

1
1
1

Schematisch:
181 - 198: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.
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

Bij positie 32 en 33 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de
eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat
bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 32
een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands

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.
3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen Nederlands HAVO kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
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1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op
de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands.
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin:
per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
N.B. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld,
hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Ban de armoede
1 

Maximumscore 1
constatering

2 

Maximumscore 1
uitwerking

3 

4 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Omdat overal op aarde mensen ideeën koesteren die overeenstemmen met die van de
Europese Verlichting

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

A

5 

6 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Omdat er een (VN-)handvest over de rechten van de mens is (dat verplicht tot bescherming
van het individu, waar ook ter wereld)

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Omdat we op nationaal niveau oplossingen voor armoede kunnen bedenken, moeten we dat
op internationaal niveau ook kunnen

2

of:
• Omdat het (moreel) niet aanvaardbaar/duldbaar is dat de helft van de mensheid in bittere

armoede leeft / Omdat het contrast tussen arm en rijk onduldbaar is
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

Indien:
Omdat het niet het werk van God (of de natuur) is, maar mensenwerk
7 

500017-1-1c
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Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De cultuur ter plaatse / de corruptie van de lokale machthebbers (die de armoedebestrijding
bemoeilijkt)

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

Indien:
Cultuurverschillen

1

Indien:
Armoedebestrijding is weggegooid geld
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Antwoorden

8 

D

9 

B

Deelscores

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Omdat juist het Westen / juist wij zo bezorgd is/zijn over de aantasting (van de ideeën) van
de Verlichting

10 

1

of:

11 

• Omdat juist het Westen / juist wij voorstander (van de ideeën) van de Verlichting is/zijn

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

A

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Dat voor economische ontwikkeling politieke democratie een factor van enorme betekenis
is

12 

1

of:

13 

• Dat een democratisch bestuur positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de economie

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Er zou een internationale coalitie moeten komen
• om het mensonterend geweld te voorkomen / die de corruptie aanpakt / die voor een goed
bestuur zorgt

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

Indien:
het buitenland / het Westen zou Malawi moeten binnendringen / zou het binnenlands
bestuur moeten overnemen
14 

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Westerse/Amerikaanse invloed kan leiden tot aantasting van de niet-Westerse
cultuur/religie
• wat (vervolgens) tot onvrede jegens Amerika / het Westen leidt

1
1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

15 

Maximumscore 1
alinea 5

16 

Maximumscore 1
alinea 8

17 

A

18 

B
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 De reiziger en de toerist
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.
Maximumscore 2
(motieven om te reizen)
19  • In de Middeleeuwen reisde men
• uit religieuze overwegingen / om God te eren / om op bedevaart te gaan

1
1

Maximumscore 4
(vervolg motieven om te reizen)
20  • In de Renaissance reisde men
• om kennis (over de aarde) te vergroten
• vanuit behoefte aan economische en politieke expansie / om zijn macht te vergroten
• om zichzelf te eren

1
1
1
1

Maximumscore 2
(vervolg motieven om te reizen)
21  • In de periode van de Verlichting was het reismotief
• leren / zelfontplooiing / vergroting van zelfkennis (door contact met andere culturen)

1
1

Maximumscore 3
(vervolg motieven om te reizen)
22  • In de Romantiek reisde men
• om het reizen zelf
• als tegenwicht voor de benauwende industrieel-burgerlijke omgeving / om vrij te zijn / om
van de onaangetaste natuur te genieten

1
1
1

Opmerking
Wanneer een juist kenmerk niet aan een juiste periode is gekoppeld, geen punten toekennen.
Maximumscore 4
(kenmerken toerisme sedert de Tweede Wereldoorlog)
23  • (Kenmerken) toerisme sedert de Tweede Wereldoorlog / hedendaagse toerisme:
• explosieve groei van mobiliteit/massaliteit
• aantasting/vernietiging van natuur / van het ‘romantische’
• toerisme economisch product geworden / toerisme vercommercialiseerd en verzakelijkt

1
1
1
1

Maximumscore 3
(kenmerken moderne toerist)
24  • (Kenmerken) moderne toerist:
• zoekt veiligheid
• in nabijheid soortgenoten

1
1
1

Maximumscore 3
(vervolg kenmerken moderne toerist)
25  • klampt zich vast aan reisgids
• zoekt bevestiging beelden en beschrijvingen (die anderen al vóór hem hebben gemaakt) / is
een consument van voorgekookte ervaringen
• zoekt een wereld die hij eigenlijk zou willen ontvluchten
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26 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

27 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 – 220: 0 scorepunten aftrek;
221 – 225: 2 scorepunten aftrek;
226 – 230: 4 scorepunten aftrek;
231 – 235: 6 scorepunten aftrek;
236 – 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.
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 8 juni naar de Citogroep.

Einde

Bij positie 26 en 27 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 26 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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Nederlands

Correctievoorschrift HAVO
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Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

05

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.
3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen Nederlands HAVO kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald.
Voor het examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
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1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op
de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands.
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin:
per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
N.B. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld,
hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het beoordelingsmodel.
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4 Beoordelingsmodel
A ntwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Donor worden, dat doe je voor jezelf!
1 

D

2 

Maximumscore 1
alinea 4

3 

Maximumscore 1
alinea 6

4 

Maximumscore 1
alinea 12

5 

A

6 

A

7 

C

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• Nederlanders zijn bereid ver te gaan als het om familie of vrienden gaat, maar niet als het
om onbekenden gaat

8 

1

of
• Nederlanders zijn best bereid tot orgaandonatie, maar alleen onder bepaalde condities

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1

9 

C

10 

C

11 

D

12 

Maximumscore 1
“In 1991 … doelstellingen ervan.” (regels 131-134)

13 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• De voorlichtingscampagne speelde niet in op het directe eigenbelang / op het verlangen niet
dood te gaan

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

14 

B

15 

D

16 

C

500047-2-1c

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: 351

Antwoorden

17 

Deelscores

B

18 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
• De tweede slogan speelt in op het eigenbelang / op het berekenende van de huidige burger /
op het verlangen niet dood te gaan

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
• Bij een geen-bezwaarsysteem zijn in principe alle mensen betrokken / Bij een vereniging
zijn alleen de (betalende) leden betrokken
• zodat bij een geen-bezwaarsysteem de kans op een goede match / op een (geschikt)
donororgaan groter is

19 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden
20 

B

21 

C

22 

C

1
1
1

Tekst 2 Eigen identiteit eerst!
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.
Maximumscore 2
(actuele ontwikkeling)
Het verschijnsel xenofobie groeit / De angst voor vreemdelingen neemt toe

23 

2

Maximumscore 4
(oorzaken)
24  Oorzaken van die ontwikkeling / Door:
• vervagende nationale grenzen
• de vele intercontinentale immigranten
• onzekerheid over identiteit / 11 september 2001

1
1
1
1

Maximumscore 2
(invloed op handelwijze menig politicus)
25  • Menig politicus overschreeuwt eigen onzekerheid / is onzeker / heeft moeite zich beheerst
te gedragen / kalm te blijven / anderen niet te verdoemen / van de eigen waarden de
tijdgebondenheid te erkennen
• en eist acute inburgering iedere allochtoon / roept om hardere maatregelen

1
1

Maximumscore 2
(verwijt)
Menig politicus is bevangen door een eendimensionale blik / heeft geen oog voor de
eigenheid / het anders-zijn van de vreemdeling / heeft geen besef van wat een
identiteitsaanpassing vergt / eist een te snelle inburgering

26 

500047-2-1c

5

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: 352

Deelscores

A ntwoorden

Maximumscore 7
(bijzonderheden waar menig politicus zich bewust van zouden moeten zijn)
27  Menig politicus zou moeten beseffen:
• dat een identiteitsaanpassing tijd nodig heeft
• dat het forceren van een identiteitsaanpassing tot een afweerreactie leidt
• dat er feitelijk geen verschil is tussen internationale en nationale economische migratie
• dat de begrippen ‘eigen’ en ‘vreemd’ dikwijls een tijd- en plaatsgebonden invulling hebben
• dat Nederland nog helemaal niet zo lang een nationaal eenheidsgevoel heeft
• dat er vele soorten vreemdelingen zijn

1
1
1
1
1
1
1

Maximumscore 3
(factoren met betrekking tot de acceptatie)
(Menig politicus moet beseffen) dat (bepaalde) sociaal-economische, culturele en
demografische factoren bij de burgers tot vooringenomenheid jegens afzonderlijke
individuen leiden

3

28 

Maximumscore 2
(noodzakelijk inzicht)
29  • Menig politicus / Politici / zou/zouden tot het inzicht moeten komen
• dat geforceerde inburgering onfatsoenlijk is / leidt tot verzet / leidt tot een tegengesteld
effect
30 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

31 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

1
1

Schematisch:
201 – 220: 0 scorepunten aftrek;
221 – 225: 2 scorepunten aftrek;
226 – 230: 4 scorepunten aftrek;
231 – 235: 6 scorepunten aftrek;
236 – 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

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

Bij positie 30 en 31 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 30 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.
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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 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.
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 Nederlands HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
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2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op
de inhoud, samenhang en formulering:
•Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
•Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
•Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands.
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin:
per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven
slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het beoordelingsmodel.
4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Gezin in de tang
1 

A

2 

Maximumscore 1
alinea 5

3 

Maximumscore 1
alinea 7

4 

Maximumscore 1
alinea 14

5 

Maximumscore 1
voorbeelden

6 

Maximumscore 1
conclusie
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Antwoorden

7 

C

8 

D

9 

C

10 

B

11 

A

12 

A

13 

D

14 

C

15 

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Kinderen zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de samenleving,
• maar voor individuen / afzonderlijke vrouwen en mannen is er geen (economische)
noodzaak een gezin te stichten

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

1

1

Maximumscore 3
16  • demografische redenen

1
1
1

• economische redenen
• immateriële/emotionele redenen
17 

A

18 

B

19 

B

20 

C

21 

C

22 

C

23 
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Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Het gezin moet meer steun krijgen,
• zodat het moeders makkelijker gemaakt wordt te (blijven) werken / zorg en werk beter
gecombineerd kunnen worden

1

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 Het gevaar van minder privacy
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 24 tot en met
27.
Maximumscore 5
(omslag)
24  • Privacy leek (in Nederland) een onaantastbaar grondrecht
• maar:
• (direct) na de aanslagen van 11 september 2001
• gingen stemmen op burgerlijke vrijheden op te offeren
• in ruil voor veiligheid

1
1
1
1
1

Maximumscore 6
(kanttekeningen)
25  • Kanttekeningen:
• de aanslagen vormden in statistisch opzicht een incident,
• waaruit geen verregaande conclusie mag worden getrokken
• vraag is of veiligheid gediend is met het opgeven van individuele vrijheden
• veiligheid niet zonder meer belangrijker dan vrijheid
• tegenstelling veiligheid en vrijheid schijn / wellicht burgerlijke vrijheid belangrijkste wapen
tegen terroristen
Maximumscore 5
(historische verklaring)
26  • Historische verklaring voor deze omslag:
• bestaan voortdurende golfbeweging / afwisseling van periodes
• van individualisering en sociale verbondenheid
• individu eist privacy op als het zich sterk voelt
• individu doet afstand van privacy als het wordt bedreigd
Maximumscore 5
(mogelijke gevolgen beperking privacy)
27  • Beperking vrijheden kan ernstige gevolgen hebben:
• mogelijk definitief
• identificatieplicht kan samenleving blijvend beschadigen / gevoel van onveiligheid
versterken
• mogelijke toename van vijandigheid tussen bevolkingsgroepen
• kwaadwillige overheid kan misbruik maken van (door burgers verstrekte) informatie
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28 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

29 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Einde

Bij positie 28 en 29 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 28 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands

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 Nederlands HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Tekst met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
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2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op
de inhoud, samenhang en formulering:
•Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
•Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
•Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands.
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin:
per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven
slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het beoordelingsmodel.
4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Misdaad uit de anonimiteit
1 

A

2 

C

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het percentage opgeloste misdaden is laag, maar de daders worden wel gestraft / maar van
het massaal straffeloos kunnen begaan van misdaden is geen sprake

3 

1

of:
• Veel misdaden worden (officieel) niet opgelost / niet (officieel) gekoppeld aan de

veronderstelde misdadigers, maar er zijn maar weinig daders die nooit worden gepakt
• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden
4 

1
1

A
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Antwoorden

5 

Deelscores

D

6 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Aanvankelijk wilde men een misdadiger heropvoeden / zo min mogelijk straffen, nu wil
men hem zwaar(der) straffen

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Zij helpen te weinig tegen de criminaliteit.

7 

of:
Zij stimuleren echte criminelen nauwelijks om een ander leven te leiden.
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Beiden menen dat oplossingspercentages niet alles zeggen over de inspanningen/successen
van de politie.

8 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
Drie van de volgende:
• Er is een verschil in werkwijze tussen Nederland en Duitsland / In Duitsland meer
recherchewerk.
• De recherche/politie is in Nederland onderbezet.
• Er is meer criminaliteit in Nederland.
• Het soort van misdaden in Nederland is moeilijker op te lossen.

9 

Indien twee goed
Indien één of geen goed
10 

1
0

C

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Nee, want de reden in fragment 2 is: imagoverbetering van de politie / het geslonken gezag
herstellen
• terwijl de reden in de tekst Misdaad uit de anonimiteit is: misdaadpreventie / in een vroeg
stadium ingrijpen / misdaad ‘een gezicht geven’

11 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden
12 

C

13 

A

14 

15 

1
1
1

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De regels met betrekking tot de schending van de privacy zouden versoepeld moeten
worden

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

C
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Antwoorden

16 

Maximumscore 1
Kopje 3: Criminaliteit anoniem gevaar

17 

Maximumscore 1
Kopje 4: Harde aanpak ineffectief

18 

Maximumscore 1
Kopje 2: Beleidsverandering noodzakelijk

19 

B

20 

B

Deelscores

Tekst 2 De eeuw van het oude
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd.
Maximumscore 3
(hoe men vandaag de dag tegen het verschijnsel ‘oud’ en ‘jong’ aankijkt)
21  • ‘Oud’ staat (doorgaans) (al snel) voor achterlijk/achterhaald / Kennis en ervaring zijn ‘uit’
• tegenwoordig / vandaag de dag / in onze tijd / in onze samenleving
• ‘Jong’ en ‘nieuw’ is ‘in’ / staat voor spannend/dynamisch / voor vooruitgang
ook goed:
• De jeugd heeft de toekomst

1
1
1
1

Maximumscore 1
(verwachte ontwikkeling)
22  • De eenentwintigste eeuw zal (naar het zich laat aanzien) de eeuw van de ouderen zijn / De
samenleving/Europa zal vergrijzen / Het aantal ouderen zal (relatief) toenemen / Het aantal
jongeren zal (relatief) afnemen / wordt schaars

1

Maximumscore 2
(probleem)
23  • De maatschappij lijkt nog niet goed voorbereid op de naderende vergrijzing
• in mentaal opzicht

1
1

Maximumscore 8
(veranderingen in denken)
24  • Ooit/Vroeger/In de Middeleeuwen/Tot de Franse Revolutie stond (in Europa) ouderdom in
hoog aanzien

1

• Eind 18 e eeuw/Na de Franse revolutie/Later vindt verandering in denken plaats
• over (relatie tussen) heden en verleden:
• ‘nieuw’ werd ‘goed’ / ‘oud’ werd ‘achterhaald’
• verleden achtte men niet herhaalbaar / men liet eeuwigdurende vaste orde los
• belang van kennis en ervaring (van ouderen) gerelativeerd (want dikwijls gebaseerd op

verkeerde veronderstellingen)
• verandering niet langer eng / verandering is positief/vooruitgang
• er ontstaat (bijna onverwoestbaar) optimisme (in de toekomst)
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
(paradox)
25  • Enerzijds dwingt vergrijzing tot herwaardering ouderdom/ervaring/traditie
• Anderzijds is ‘nieuw’/ ‘jeugdigheid’ fundament voorsprong Westen / is streven naar
vernieuwing bron van welvaart

1
1

Maximumscore 3
(maatschappelijke problemen)
26  • (Maatschappelijke) Problemen:
• vernieuwing blijft uit / innovatiekracht/experimenteerruimte/vernieuwing slijt/stagneert
(door vergrijzing / door afname jeugd)
• vergrijzing/stagnatie zet Europa op achterstand (ten opzichte van andere landen die een
hoge waardering kennen voor jeugd en vernieuwing en geen/minder vergrijzing kennen,
zoals Amerika) / voorsprong van Amerika zal groter worden

1
1

1

Maximumscore 2
(oplossing)
27  • Oplossing:
• Europa overwint immigratieangst / laat nieuw talent / jongeren binnen

1
1

28 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

29 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
181 - 198: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Einde

Bij positie 28 en 29 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 28 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (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 26 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 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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) HAVO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct
Nederlands.
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin:
per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven
slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het antwoordmodel.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Schoonheid en tragiek
1 

C

2 

3 

Maximumscore 2
de kern van een goed antwoord:
• Is voetbal (werkelijk) mooi? / Waarom vinden veel mensen voetbal mooi of lelijk?
of:
• Is voetbal een vorm van kunst? / Zijn voetballers (werkelijk) kunstenaars?

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

Maximumscore 3
de kern van een goed antwoord:
• Wat is de (werkelijke) verklaring voor de aantrekkelijkheid van voetbal?

2

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

Indien:
Waar gaat het bij voetbal (werkelijk) om?

1

Maximumscore 3
de kern van een goed antwoord:
• Ook andere kunstenaars/artiesten bieden de mens ontspanning, maar zij krijgen niet zo fors
betaald
• Het is dus onduidelijk waarom voetballers zoveel zouden moeten verdienen

4 

1
1

ook goed:
• Als voetballers zoveel verdienen omdat ze kunstenaars zijn / andere mensen zoveel

ontspanning bieden, is het niet duidelijk waarom dat niet ook zou gelden voor andere
kunstenaars
• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden
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Antwoorden

5 

Deelscores

Maximumscore 2
de kern van een goed antwoord:
• dat de sociale status van (prof)voetballers hoog is
of:
• dat voetballers werkelijk als (sommige) kunstenaars behandeld worden

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

6 

C

7 

C

8 

D

Maximumscore 2
de kern van een goed antwoord:
• Er zitten uitgesproken lelijke kanten aan voetbal
• Het toekennen van louter esthetische kwaliteiten aan het voetbal dient alleen maar om aan
te tonen dat men smaak zou hebben

9 

10 

A

11 

Maximumscore 1
tegenwerping

12 

1

Maximumscore 2
de kern van een goed antwoord:
• Je kunt je met een club(naam) identificeren / je hoort ergens bij / je kunt je gevoelens van
solidariteit kwijt

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

13 

A

14 

Maximumscore 1
alinea 6

15 

Maximumscore 1
alinea 10

16 

Maximumscore 1
alinea 15

17 

C

300011 CV2

1

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: 372

Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
de kern van een goed antwoord:
• Agressie maakt het voetbalspel aantrekkelijk
• maar men mag daar niet openlijk voor uitkomen
of:
• Ook al is agressie een probleem / heimelijk / verboden
• het maakt het voetbal aantrekkelijk

18 

1
1
1
1

Indien:
In voetbal wordt veel geïnvesteerd, ook al zit er een ‘verboden’ kant aan / ook al gaat
voetbal gepaard met agressie

19 

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

Maximumscore 3
de kern van een goed antwoord:
• Ja, want je kunt (bij voetbal) je agressie afreageren

2

Indien:
Ja, want ook agressie / woede is een alledaagse emotie

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

Tekst 2 De lekkere kant van stress
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 20 tot en
met 25.
Maximumscore 2
(verschijnsel)
20  • Nederland lijkt gebukt te gaan onder een stressepidemie / de Nederlandse werknemers
lijken de uitputting nabij / Nederland lijkt opgebrand (volgens de berichten)

2

Maximumscore 5
(onderzoeksresultaten)
21  • De volgende onderzoeksresultaten spreken elkaar ogenschijnlijk tegen:
• Nederland heeft binnen Europa de hoogste werkdruk / 60% van de werknemers voelt hoge
werkdruk
• Nederlanders blijken in meerderheid zeer tevreden te zijn met hun werk

1
2
2

Maximumscore 3
(verklaring)
22  • De verklaring (voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid) is:
• hoge werkdruk hoeft niet te leiden tot negatieve stress / kan stimuleren / een kick geven
of:
• De verklaring (voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid) is:
• een eenzijdige interpretatie van het begrip stress / dat men geen rekening houdt met de twee
verschillende kanten die stress heeft
Maximumscore 2
(oordeel over wetenschappelijke stand van zaken)
23  • De wetenschap heeft te veel oog voor kommer en kwel / voor de negatieve kanten van stress
• De wetenschap heeft te weinig oog voor de relatie tussen werkdruk en geluk / voor de
positieve kanten van stress
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
(randvoorwaarden)
24  • Stress kan positief beleefd worden als

1

twee van de volgende randvoorwaarden:
• er sprake is van een redelijke mate van verantwoordelijkheid en autonomie
• er sprake is van een vrije / niet te strak geregelde werkomgeving
• stress beheersbaar en controleerbaar is

per juiste randvoorwaarde

1

Maximumscore 3
(conclusies)
25  • Er moet meer aandacht komen voor / onderzoek verricht worden naar

1

twee van de volgende verschijnselen:
• het onderscheid tussen positieve en negatieve stress
• de omstandigheden waarin positieve stress omslaat in negatieve
• de organisatie van het werk

per juist verschijnsel

1

26 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

27 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 16 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
161 - 176: 0 scorepunten aftrek;
177 - 181: 2 scorepunten aftrek;
182 - 186: 4 scorepunten aftrek;
187 - 191: 6 scorepunten aftrek;
192 - 196: 8 scorepunten aftrek;
197 - 201: 10 scorepunten aftrek;
202 - 206: 12 scorepunten aftrek;
207 - 211: 14 scorepunten aftrek;
212 of meer woorden: 16 scorepunten aftrek.

Einde

Bij positie 26 en 27 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 26 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (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 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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) HAVO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct
Nederlands.

300036 CV2

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: 377

Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin:
per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven
slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het antwoordmodel.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 De grenzen van de flinkheid
1 

Maximumscore 1
alinea 4

2 

Maximumscore 1
alinea 5

3 

Maximumscore 1
alinea 10

4 

Maximumscore 1
alinea 12

5 

Maximumscore 1
voorbeeld(en)

6 

Maximumscore 1
conclusie

7 

Maximumscore 1
“Diverse instanties … vaak onduidelijk.” (regels 33-36)

8 

C

9 

C

10 

A
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Antwoorden

11 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord:
• Ze kunnen dan controleren of er verbeteringen zijn aangebracht / de doelstellingen gehaald
zijn

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

12 

Maximumscore 1
argumentatie op basis van voorbeelden

13 

Maximumscore 1
argumentatie op basis van voor- en nadelen

14 

15 

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
• Het najagen van weigerachtige bedrijven kost veel tijd
• Het najagen van weigerachtige bedrijven levert weinig milieuwinst op
• Er heerst angst voor schadeclaims (als sluiting onrechtmatig blijkt)

1
1
1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
• Politici: kunnen (met het aanpakken van vuurwerkbedrijven) goede sier maken
• Anderen: in het verkeer vallen vaker/meer slachtoffers (dan bij andere rampen)

1
1

• Een volledig goed antwoord, in totaal niet langer dan 25 woorden

1

16 

D

17 

A

18 

B

19 

A

20 

A

21 

Maximumscore 1
“Burgers en … andere straffen”

22 

Maximumscore 1
“Illegaal bouwen … vingers gezien.”
Maximumscore 2

23  • Top-down, want de regels worden van bovenaf opgelegd

1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 Minder werk, minder gek
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 24 tot en met
28.
Maximumscore 2
(probleem)
24  • Er is sprake van werkgekte / Werk wordt erg/overmatig/te belangrijk gevonden / We
werken erg/overmatig/te hard
• in Nederland

1
1

Opmerking
Wanneer bij het eerste antwoordelement een versterking van het aspect ‘belangrijk’ of
‘hard’ ontbreekt: 1 scorepunt in mindering brengen.
Maximumscore 2
(wetmatigheid)
25  • Verklaring voor ontwikkeling in de opvattingen over werk:
• (de wetmatigheid van) de ‘slingerbeweging van de geschiedenis’ / de voortdurende
afwisseling van actie en reactie

1
1

Maximumscore 8
(ontwikkeling)
26  • Na de Tweede Wereldoorlog: werken / prestaties leveren was van groot belang (vanwege de
wederopbouw)
• Jaren zestig en zeventig: werken / prestaties leveren had geen hoge prioriteit / werk was
speelplaats persoonlijke groei
• Jaren tachtig: werk werd op voetstuk geplaatst / hard werken werd nodig gevonden (om uit
de klauwen van het werkloosheidsmonster te blijven) / nieuwe zakelijkheid
• Jaren negentig: blind streven naar efficiency / productiviteit ontaardt / men wil zo snel
mogelijk carrière maken / zo veel mogelijk geld verdienen / er ontstaat werkgekte
Maximumscore 3
(verandering en noodzaak)
27  • Aan huidige werkgekte zal/moet een einde komen
• want mens is (in huidige economie) ‘kritische succesfactor’ / dreigt afgeschreven te
worden / ‘af te branden’
• waardoor duurzame economische ontwikkeling / economie in gevaar komt
Maximumscore 6
(oplossingen en verwachte effecten)
28  • Oplossingen (voor werkgekte/werkdruk):
• stresspreventie / tegengaan van langdurige, negatieve stress
• onthaasten
• Verwachtingen:
• prettiger leven
• verhoging productiviteit
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29 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

30 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. De toepassing van de
aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 – 220: 0 scorepunten aftrek;
221 – 225: 2 scorepunten aftrek;
226 – 230: 4 scorepunten aftrek;
231 – 235: 6 scorepunten aftrek;
236 – 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Einde

Bij positie 29 en 30 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 29 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (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;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) HAVO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de
opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden
weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen
twee informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de
gemaakte fout, geen punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn
voor een lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct
Nederlands.
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven
slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het antwoordmodel.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Een staaltje van menselijk kunnen
1 

Maximumscore 1
alinea 4

2 

Maximumscore 1
alinea 8

3 

Maximumscore 1
alinea 11

4 

A

5 

C

6 

C

7 

Maximumscore 2
Kern van een goed antwoord is:
Vroeger had men aandacht voor het landschap, nu negeert men dat landschap

1

Ook goed:
Vroeger was het landschap een plek om te vertoeven, nu passeert men dat landschap

1

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

200017 CV2

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: 385

Deelscores

Antwoorden

8 

Maximumscore 3
Kern van een goed antwoord is:
(Beiden menen) dat ergens (permanent) verblijven ondergeschikt is aan het kunnen
bewegen

2

Ook goed:
De mens voelt zich niet meer gebonden aan een plaats

2

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

Indien:
De waarde van mobiliteit is toegenomen

1

9 

C

10 

D

11 

B

12 

Maximumscore 2
1 / oorzaak – gevolg
4 / voorbeelden

1
1

13 

Maximumscore 2
1 / oorzaak – gevolg
2 / voor- en nadelen

1
1

14 

D

15 

B

16 

B

17 

B

18 

D

Maximumscore 2
Twee van de volgende drie redenen:
• het zijn geluiden die bij het stadsleven horen
• het zijn geluiden die eindig zijn
• het zijn geluiden die niet monotoon zijn

19 

per juiste reden

1

Maximumscore 1
”Nu is … beweging alom.” (regels 6–8)
Of:
”Klaarblijkelijk hebben … het land.” (regels 39–42)
Of:
”Stilte wordt … oudere generatie.” (regels 44–45)

20 
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Deelscores

Antwoorden

21 

22 

Maximumscore 4
Kern van een goed antwoord is:
1 We zien veel meer dan vroeger / We denken veel meer te zien dan vroeger,
maar we zien alles oppervlakkiger / maar we zien (feitelijk) steeds minder

1

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1

2 We overbruggen gemakkelijker afstanden / We denken steeds gemakkelijker afstanden te
overbruggen, maar de doelen raken steeds verder van elkaar verwijderd (en we zijn dus
steeds meer op reis)

1

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1

Maximumscore 2
Kern van een goed antwoord is:
(De ontwikkeling van) nieuwe natuur (door de overheid) lijkt een compensatie (voor verlies
aan landschap), maar door de nieuwe natuur gaan ijkpunten verloren / gaat de geschiedenis
van het landschap verloren / ontstaan wezenloze plekken (en raken we dus steeds verder
vervreemd van de natuur)

1

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden

1

Tekst 2 Bevlogenheid verslaat deskundigheid
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 23 tot en met 30.
(kenmerken ondergangsgeloof)
Maximumscore 2
23  • Ondergangsgeloof houdt de wereld al eeuwenlang bezig / Veel mensen zijn ontvankelijk

voor het ondergangsgeloof / In onze tijd steekt het ondergangsgeloof regelmatig de kop op
• Ondergangsgeloof is gebaseerd op angstgevoelens

1
1

(hoe de milieubeweging op dit ondergangsgeloof inspeelt)
Maximumscore 2
Deze angstgevoelens worden door milieubeweging aangewakkerd
op doelbewuste wijze

24 

1
1

Indien:
De milieubeweging houdt (de mensen) voor dat het leven (op aarde) ernstig wordt bedreigd
/ waarschuwt (onophoudelijk) tegen het onheil (dat de mensheid bezig is over zichzelf af te
roepen)
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Deelscores

Antwoorden

(de aanpak van de milieubeweging)
25 

Maximumscore 4
Zij baseert voorspellingen
op weinig betrouwbare gegevens

1
3

of:
op onvolledige gegevens
op niet-wetenschappelijke vooronderstellingen
op (meest verschrikkelijke) doemscenario’s

1
1
1

Maximumscore 2
Feiten die niet in overeenstemming zijn met haar doemscenario’s / haar voorspellingen
geven geen aanleiding
tot intrekking van eerder gegeven alarm / tot grotere voorzichtigheid bij nieuwe
voorspellingen

26 

Ook goed:
Feiten die niet in overeenstemming zijn met haar doemscenario’s
worden genegeerd / leiden niet tot nuancering / worden toegeschreven aan misleide
wetenschappers

1
1

1
1

Indien:
Zij weigert nuances aan te brengen in haar voorspellingen met betrekking tot
klimaatverandering en zeespiegelstijging

0

27 

Maximumscore 1
Zij vermijdt de indruk van succes (want goed nieuws verdraagt zich niet met haar taak)

1

28 

Maximumscore 1
Het gaat haar om de rechtvaardiging van de goede zaak

1

Ook goed:
Het gaat haar om de effecten van het protest / Zij wil de mensen angst aanjagen

1

(houding tegenover deze aanpak)
Maximumscore 2
Men (publiek en politiek) rekent de milieubeweging niet aan
dat ze zich bedient van strategische bluf / van alarmisme

29 

1
1

Indien:
• Men vindt milieuactivisten betrouwbaarder dan beroepsbestuurders en

wetenschappers
• Men geeft meer om bevlogenheid dan om (neutrale) deskundigheid
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Antwoorden

Deelscores

(risico)
Maximumscore 4
Risico (van te veel vals alarm) is
dat op het moment dat er werkelijk groot alarm is
niemand het alarm / de milieubeweging zal geloven
en de (voorspelde) ramp werkelijk zal plaatsvinden

30 

1
1
1
1

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

31 

Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. De toepassing van de
aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

32 

Schematisch:
181–198: 0 scorepunten aftrek;
199–203: 2 scorepunten aftrek;
204–208: 4 scorepunten aftrek;
209–213: 6 scorepunten aftrek;
214–218: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.
Einde

Bij positie 31 en 32 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3
aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 31 een 3 genoteerd.
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (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;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) HAVO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.
2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de
opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te
worden op de inhoud, samenhang en formulering:
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct
Nederlands.
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik:
Zinsbouwfout:
per fout
-1
Telegramstijl i.p.v. hele zin:
per fout
-1
Interpunctiefout:
1 of 2 fout(en)
-0
3 of meer fouten
-1
Spelfout:
1 fout
-0
2 fouten
-1
3 of meer fouten
-2
Overige taalfouten:
per fout
-1
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven
slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden,
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie
verder het antwoordmodel.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Het creatieve monster
1 

Maximumscore 1
alinea 7

2 

Maximumscore 1
alinea 16

3 

Maximumscore 1
vaststelling

4 

Maximumscore 1
voorbeelden

5 

Maximumscore 1
tegenwerping
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
• Weiler meent dat creativiteit onvoldoende wordt benut in het bedrijfsleven / er geen ruimte
is voor creativiteit in het bedrijfsleven / creativiteit niet is toegestaan
• Sadée meent dat creativiteit in het bedrijfsleven een hype is / belangwekkend wordt
gevonden / volop in de belangstelling staat

6 

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden
7 

C

8 

D
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Deelscores

Antwoorden

9 

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord:
de artistieke ambities gaan gepaard met onwetendheid / mensen die iets artistieks willen
gaan doen, hebben er dikwijls geen idee van wat die bezigheden inhouden

1

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

10 

B

11 

A

12 

A

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord:
• minderwaardigheidsgevoelens / onvrede met het werk
• origineel willen zijn / uniek willen zijn / angst voor herhaling / angst voor stagnatie

13 

14 

1
1

B

15 

Maximumscore 4
De kern van een goed antwoord:
1 het monsterlijke verwijst naar de massale omvang van het verschijnsel / de hele
samenleving lijkt erdoor in beslag genomen / mensen kunnen er helemaal door in beslag
worden genomen

1

Een goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

2 het monsterlijke verwijst naar het schadelijke effect / het streven naar creativiteit kan
mensen veel pijn en onrust brengen / het streven naar creativiteit is gebaseerd op
minderwaardigheidsgevoelens

1

Een goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

16 

C

17 

C

18 

A

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
• Sadée meent dat creativiteit een illusie is / iets is, wat we onszelf aanpraten / alleen
voorbestemd is voor echt begaafden / voor enkelen
• Preiser meent dat creativiteit in elk mens aanwezig is / iets voor iedereen is

19 

Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

200028 CV2

5

1
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: 394

Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 Veiligheid is een illusie
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 20 tot en met 25.
(observaties met betrekking tot / kenmerken van verschijnsel)
Maximumscore 5
Vijf van de volgende observaties / kenmerken:
• angst is een vloek
• van angst gaat een verlammende werking uit / angst is een belemmering voor een prettig
leven
• angst is voor velen een groot probleem
• angst is het grootst bij mensen die een relatief kleine kans lopen slachtoffer te worden /
angst strookt dikwijls niet met de kans slachtoffer te worden
• onbekendheid met gevaar vergroot angst
• daling van criminaliteit leidt niet automatisch tot vergroting van gevoel van veiligheid /
daling van angst
• angst / collectieve smetvrees manifesteert zich op verschillende terreinen
• angst is een slechte raadgever
• te veel bescherming (uit angst) kan gevaarlijk zijn / averechts effect hebben

20 

Per juiste observatie of juist kenmerk

1

(verklaring huidige omvang verschijnsel)
Maximumscore 3
huidige (grote) omvang angst kan als volgt verklaard worden:
(hedendaagse) leven is meer op orde (dan vroeger)
waardoor men slecht kan omgaan met tegenslagen / niet meer weet hoe een plaats te bieden
aan geweld

21 

1
1
1

(reactie politiek en gevolg)
Maximumscore 2
veiligheid en gezondheid zijn hoogste politieke idealen geworden / politieke streven naar
verzorgingsstaat is ingeruild voor streven naar veiligheidsstaat / politieke streven naar
vergroten welzijn is vervangen door streven gevaren en risico’s te reduceren
(nadelig) gevolg: verregaande bemoeienis overheid met burgers

22 

1
1

(verschil tussen gevaren en risico’s, wijze van bestrijden onveiligheidsgevoelens)
23 
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Maximumscore 5
gevaren zijn kansen op ongeluk waarop men geen invloed kan uitoefenen
risico’s zijn kansen op ongeluk die men welbewust neemt

1
1

mensen kunnen beter met risico’s leven dan met gevaren

1

om onveiligheidsgevoelens / dreigend onheil te bestrijden
hebben mensen neiging van gevaren risico’s te maken

1
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Antwoorden

Deelscores

(oordeel en argument)
Maximumscore 3
(deze) dwang / (deze) manier van angst inperken (door van gevaren risico’s te maken) is
zelfbedrog / inbeelding

24 

2

Indien:
deze dwang is fout / ongezond / gevaarlijk

1

(want) 100% gezondheid en veiligheid is niet haalbaar / absolute veiligheid is een illusie

1

(advies en argument)
Maximumscore 3
advies / beter is:
controledwang in te tomen / gevaren doelbewust te negeren / veiligheid en gezondheid te
relativeren
(want) onvoorzichtig leven is aanzienlijk aantrekkelijker dan leven met fixatie op angst

25 

1
1
1

26 

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting1)
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

27 

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 1)
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. De toepassing van de
aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Einde

Bij positie 26 en 27 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat 3 aftrekpunten
krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 26 een 3 genoteerd. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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■■■■
Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 30 mei op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar de Citogroep 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 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, 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 55 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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) HAVO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.

•
•

•
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2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet
te worden op de inhoud, samenhang en formulering:
Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting bedraagt maximaal 20% van de te behalen sore voor de samenvattingsopgave.
In het correctiemodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands. De aftrek vindt plaats in hele scorepunten.
2.4 Voor een fout in de zinsbouw of het gebruik van telegramstijl in plaats van een
volledige zin dient per fout steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken.
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2.5 Indien de kandidaat drie of meer interpunctiefouten maakt in de hele samenvatting,
dient daarvoor maximaal 1 scorepunt te worden afgetrokken. Heeft de kandidaat minder
dan drie interpunctiefouten, leidt dat niet tot aftrek.
2.6 Indien de kandidaat slechts één spelfout maakt in de hele samenvatting, leidt dat niet
tot aftrek. Maakt de kandidaat twee spelfouten, leidt dat tot aftrek van 1 scorepunt;
maakt de kandidaat meer dan 2 spelfouten, leidt dat, ongeacht het aantal spelfouten, tot
een maximale aftrek van 2 scorepunten. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier
fout worden gespeld, hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.7 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 Het taboe op klikken moet blijven bestaan

1 ■

D

2 ■

Maximumscore 1
alinea 4

3 ■

Maximumscore 1
alinea 6

4 ■

Maximumscore 1
alinea 8

5 ■

6 ■

7 ■
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Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord:
Klikken tast het vertrouwen tussen mensen (, de basis van een gezonde samenleving,) aan

1

Indien een goed antwoord niet langer is dan 15 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
1 De kritiek moet rechtstreeks / niet achter iemands rug om geuit worden
2 De kritiek moet geuit worden vanuit een bepaalde welwillendheid

1
1

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 20 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
1 De klager richt zich (meestal) rechtstreeks tot de veroorzaker van de klacht, de klikker
richt zich niet rechtstreeks tot de veroorzaker
2 De klager ondervindt zelf last, de klikker ondervindt (meestal) zelf geen last

1
1

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden

1
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 4
De kern van een goed antwoord:
1 Door het uitlokken van aangeven dreigt een verklikkersmaatschappij te ontstaan
of:
klikken tast de verhoudingen tussen mensen aan
2 Klikken voldoet in een democratie niet aan de kwaliteitseisen van sociale controle
3 Klikken schendt de privacy / staat op gespannen voet met de Wet Persoonsregistraties
4 Verzamelde gegevens op basis van klikken zijn niet betrouwbaar
of:
mensen kunnen ten onrechte op een zwarte lijst komen

8 ■

3

Indien 3 goede bezwaren
Indien 2 goede bezwaren
Indien slechts 1 goed bezwaar

2
1
0

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 45 woorden
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
De laatste alinea ondersteunt dit standpunt niet / slechts gedeeltelijk,
want daar wordt gesteld dat het instellen van kliklijnen (wel) als uiterste middel
gerechtvaardigd kan zijn (op voorwaarde dat er voldoende waarborgen worden
geschapen tegen misbruik van de verzamelde gegevens)

9 ■

1

1

1

Indien één van beide antwoordelementen niet juist is of ontbreekt
of:
De laatste alinea ondersteunt dit standpunt,
want daar wordt gesteld dat kliklijnen slechts als uiterste middel / bij wijze van (hoge)
uitzondering (op de regel) zijn toegestaan

0

1
1

Indien één van beide antwoordelementen niet juist is of ontbreekt
Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden

10 ■

Maximumscore 1
constatering

11 ■

Maximumscore 1
afweging

12 ■

A

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
Wytzes gaat ervanuit dat de klikker handelt uit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid /
het beste voor heeft met iedereen / handelt vanuit prijzenswaardige motieven;
Ippel en Crouwers gaan ervanuit dat de klikker (dikwijls) zijn gram wil halen / niet het
beste voor heeft / niet gedreven wordt door eerbare motieven

13 ■

14 ■
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0
1

1
1

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

1

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord:
Het kind ondervindt zelf last

1

Indien een goed antwoord niet langer is dan 10 woorden

1
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Antwoorden

15 ■

Deelscores

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord:
Het kind / de klikker richt zich niet rechtstreeks tot de veroorzaker / doet dit achter de
rug van de dader om

1

Indien een goed antwoord niet langer is dan 15 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
Het standpunt in Het taboe op klikken moet blijven bestaan is: kinderen moeten weten dat
klikken niet mag
Het standpunt in klikken is in het belang van ons allen is: kinderen klikken terecht / zij
signaleren onrechtvaardigheid

16 ■

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 35 woorden
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
Het standpunt in Het taboe op klikken moet blijven bestaan is: klikken ondergraaft het
wederzijds vertrouwen / tast de basis van de samenleving aan
Het standpunt in klikken is in het belang van ons allen is: klikken draagt bij aan een
ideale / rechtvaardige samenleving / aan gelijke rechten en plichten voor iedereen

17 ■

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden

■■■■

1
1
1

1
1
1

Tekst 2 In het spervuur van teksten en tekens
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 18 tot en
met 20.

18 ■

19 ■
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Maximumscore 8
Uit een onderzoek (van het SCP) is het volgende gebleken:

1

Nederlanders
met name jongeren
lezen steeds meer ‘functioneel’
lezen steeds minder ‘uit genoegen’

1
1
1
1

Het deel van de vrije tijd dat Nederlanders aan lezen besteden
is gehalveerd / flink afgenomen
in veertig jaar

1
1
1

Maximumscore 7
Kanttekeningen bij het onderzoek / redenen om niet ongerust te zijn:

1

als het onderscheid tussen ‘functioneel lezen’ en ‘lezen uit genoegen’ weg zou vallen
blijkt dat Nederlanders nog nooit zoveel gelezen hebben (als nu)

1
1

bij het onderzoek is buiten beschouwing gebleven
dat er nog op veel andere manieren wordt gelezen

1
1

het onderzoek zou (ten onrechte) de (verkeerde) indruk kunnen wekken
dat het (ouderwetse) lezen van boeken dood is

1
1
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Antwoorden

20 ■

Deelscores

Maximumscore 5
Positieve aspecten van de eigentijdse literaire belangstelling:

1

de verkoop (van het literaire boek) stijgt / het boek vliegt over de toonbank
er is veel aandacht voor literatuur op de televisie
het aanbod is ‘breed toegankelijk’
en (steeds meer) ‘op maat’

1
1
1
1

21 ■

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik1)
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen
in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

22 ■

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds
2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze
opgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
181 – 198: 0 scorepunten aftrek;
199 – 203: 2 scorepunten aftrek;
204 – 208: 4 scorepunten aftrek;
209 – 213: 6 scorepunten aftrek;
214 – 218: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Einde

Bij positie 21 en 22 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, noteert u bij positie 21 een 3. Indien er geen
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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■■■■
Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) HAVO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.

•
•

•

100020

CV2

2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in
de opdracht gevraagde informatie-elementen.
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet
te worden op de inhoud, samenhang en formulering:
Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het
correctiemodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands. De aftrek vindt plaats in hele scorepunten.
2.4 Voor een fout in de zinsbouw of het gebruik van telegramstijl in plaats van een
volledige zin dient per fout steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken.

3
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2.5 Indien de kandidaat drie of meer interpunctiefouten maakt in de hele samenvatting,
dient daarvoor maximaal 1 scorepunt te worden afgetrokken. Heeft de kandidaat minder
dan drie interpunctiefouten, leidt dat niet tot aftrek.
2.6 Indien de kandidaat slechts één spelfout maakt in de hele samenvatting, leidt dat niet
tot aftrek. Maakt de kandidaat twee spelfouten, leidt dat tot aftrek van 1 scorepunt;
maakt de kandidaat meer dan 2 spelfouten, leidt dat, ongeacht het aantal spelfouten, tot
een maximale aftrek van 2 scorepunten. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier
fout worden gespeld, hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.7 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 Smeerolie van de samenleving

1 ■

A

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
Gedogen is verstandig beleid, want het dient om erger te voorkomen
of:
Gedogen is pragmatisch / noodzakelijk / onvermijdelijk
of:
Handhaven (van regels en wetten) moet zin hebben

2 ■

•
•

3 ■

2

Indien:
Gedogen gebeurt elders in Europa ook
Overheid is niet verplicht regels en wetten te handhaven

1
1

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
1 Het recht mag niet worden geschonden
2 Het gezag mag niet worden aangetast

1
1

Indien één of beide grondregels als vraag is, respectievelijk zijn geformuleerd, maximaal
1 scorepunt aftrekken.

4 ■

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
Recht is een afweging tussen rechtszekerheid, gerechtigheid en doelmatigheid

2

Indien:
Rechtszekerheid, gerechtigheid en doelmatigheid kunnen botsen
Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden

1

Maximumscore 1
beschrijving

5 ■

100020

1

CV2

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: 407

Antwoorden

6 ■

Maximumscore 1
conclusie

7 ■

Maximumscore 1
Gedogen is onvermijdelijk en gewenst.

Deelscores

Opmerking
Wanneer slechts één van beide elementen is genoemd
8 ■

C

9 ■

C

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
Het beslissen over de handhaving van regels die eigenlijk niet altijd te handhaven zijn

10 ■

•
•
•

2

Indien:
Het beslissen over de handhaving van regels
Het bepalen van normen en waarden
Het toezien op de naleving van regels

1
1
0

Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden

11 ■

Maximumscore 1
alinea 3

12 ■

Maximumscore 1
alinea 4

13 ■

Maximumscore 1
alinea 9
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord:
Gedogen houdt een samenleving dynamisch / flexibel
of:
Gedogen is goed voor het functioneren van de democratie
of:
Gedogen maakt het mogelijk te onderzoeken of bepaalde regels zinvol zijn

14 ■

0

1

2

Indien:
Gedogen hoort bij een geëmancipeerde samenleving
Indien een volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden
15 ■

1

A

16 ■
•
•
•

100020
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Maximumscore 4
De kern van een goed antwoord:
Volgens de auteur van Smeerolie van de samenleving is gedogen verstandig politiek beleid
Volgens de jongerenorganisaties is gedogen onverstandig politiek beleid
Argument van de jongerenorganisaties is dat gedogen de geloofwaardigheid van de
politiek aantast

1
1

Indien een goed antwoord niet langer is dan 40 woorden

1

5
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
de rechtszekerheid

17 ■

■■■■

Tekst 2 Ben ik wel gelukkig genoeg?
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de onderstaande informatieelementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 18 tot en
met 25.
Maximumscore 2
De media houden ons voor / willen ons laten geloven
dat mensen hun leven geheel naar eigen inzicht kunnen inrichten / dat al je doelen
bereikt kunnen worden / dat persoonlijk geluk maakbaar is

18 ■

19 ■

20 ■

1
1

Maximumscore 2
Nut / voordeel / positieve eigenschap van persoonlijk utopisme is:
het stimuleert mensen (ondernemend te zijn en niet bij de pakken neer te zitten)

1
1

Maximumscore 2
Bezwaar / nadeel / negatieve eigenschap van het persoonlijk utopisme met betrekking tot
arbeid is:
men koestert te hoge / niet-realistische verwachtingen van het werk

1
1

Indien:
men beschouwt het werk als een consumptieartikel
Maximumscore 2
Gevolg:
men krijgt een burn-out / men maakt zich kwetsbaar

21 ■

Maximumscore 2
Bezwaar / nadeel / negatieve eigenschap van het persoonlijk utopisme met betrekking tot
relaties:
men koestert te hoge verwachtingen van de partner / de partner kan niet / slechts met
grote moeite aan de verwachtingen voldoen

22 ■

23 ■
•
•
•

24 ■
•
•

25 ■

100020
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Maximumscore 3
Gevolgen:
twee van de volgende:
men kan geen partner vinden / zijn die aan de verwachtingen voldoet
relaties worden loodzwaar / instabieler / lopen stuk / verzakelijken
kinderen worden het slachtoffer / de kinderen doen het minder goed / de kinderen raken
op het slechte pad

0

1
1

1
1

1
1
1
1

Maximumscore 4
Kenmerken van utopieën zijn:
men denkt dat men god is / men denkt dat men oppermachtig is
een utopie kan (per definitie) niet gerealiseerd worden / loopt (per definitie) stuk
vanwege (de aanwezigheid van) de ander(en)

1
1
1
1

Maximumscore 3
Men kan weerstand bieden aan het utopisme / zich tegen het utopisme beschermen
door te doorzien
dat absolute zelfbeschikking een illusie is

1
1
1
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Antwoorden

Deelscores

26 ■

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik1)
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent de aftrek.

27 ■

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. De toepassing van de
aftrekregeling kan nooit leiden tot een negatieve score bij deze opgave. De minimumscore
voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
181 – 198: 0 scorepunten aftrek;
199 – 203: 2 scorepunten aftrek;
204 – 208: 4 scorepunten aftrek;
209 – 213: 6 scorepunten aftrek;
214 – 218: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Einde

Bij positie 26 en 27 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Bijvoorbeeld: indien een kandidaat
3 aftrekpunten krijgt vanwege incorrecte formuleringen, wordt bij positie 26 een 3
genoteerd. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands tekstverklaring 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 29 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.

000008

CV2

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: 411

nth001dfcrv.qxd

■■■■

17-12-99

13:41

Pagina 2

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, de
beoordelingsnormen 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 of informatie-element toegekende aantal
scorepunten, het aantal aftrekpunten voor incorrecte formuleringen in de samenvatting
en voor overschrijding van het maximum aantal woorden 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 55 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 regel
Voor het vak Nederlands tekstverklaring oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de
volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Bij tekst(en) met vragen worden, gelet op de aard van de opgaven, geen punten
afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale oneffenheden geldt
hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
2 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de
opdracht gevraagde informatie-elementen.

•
•

•

3 Bij het toekennen van het aantal punten per informatie-element dient gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering:
Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
4 Voor de beoordeling van het gebruik van correcte formuleringen in de samenvatting
geldt een aftrekregeling van maximaal 20% van de te behalen score voor de
samenvattingsopgave. De aftrek vindt plaats in hele punten. Voor elke fout wordt 1 punt
afgetrokken. Onder fout wordt hier verstaan: fout in zinsbouw, foutief woordgebruik,
spelfout, interpunctiefout en het gebruik van telegramstijl.
5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 punten
afgetrokken.
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4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 De mythe van de biotechnologie
Maximumscore 1
„Het probleem … zullen gedragen.” (regels 26 – 28)

1 ■

Indien het citaat langer is dan zoals aangegeven

0

ook goed:
„De gevolgen … te overzien.” (regels 38 – 39)
Indien het citaat langer is dan zoals aangegeven
2 ■

0

D

Maximumscore 2
1 (biologisch) geweld (regel 78)
2 absurd (regel 81)
3 gelukkig (regel 83)

3 ■

Indien twee van de drie goed
Indien minder dan twee goed
4 ■

1
0

D

5 ■

6 ■

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
1 De natuurlijke cyclus / de cyclus die het leven in stand houdt, wordt verbroken
2 De biodiversiteit verdwijnt / de kleine boeren worden weggeconcurreerd

1
1

een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De oplossing van het voedselvraagstuk is maar in zeer beperkte mate afhankelijk van
nieuwe technische uitvindingen

2

Indien:
Voedselproblematiek heeft primair te maken met armoede
Het gaat bedrijven als Monsanto uiteindelijk vooral om veel geld verdienen
een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 20 woorden
7 ■
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
genen
of
biologische processen
of
organismen
of
natuur

8 ■

Indien:
Biotechnologie / biologische wetenschap
Planten / dieren

9 ■

10 ■

0
0

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Een evolutietheorie die alleen de biologische ontwikkelingen natuurlijk vindt, is te beperkt
of
De grens tussen wat natuurlijk en onnatuurlijk is, is niet duidelijk
of
Genetische manipulatie kan beschouwd worden als een product van de evolutie

1

een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De mythe dat biotechnologie het algemene welzijn bevordert / goed is voor de mensheid

2

Indien:
De mythe dat biotechnologie het probleem van de honger in de wereld helpt op te losssen
Biotechnologie is gunstig / goed
een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 15 woorden
11 ■

D

12 ■

Maximumscore 1
alinea 5

13 ■

Maximumscore 2
alinea 9
Indien:
alinea 7

14 ■

Maximumscore 1
alinea 12

15 ■

Maximumscore 1
stelling

16 ■

Maximumscore 1
nuancering

17 ■

B
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Antwoorden

18 ■

19 ■

Deelscores

Maximumscore 3
Biotechnologie heeft geleid tot een gevarieerd aanbod van (veilig, betaalbaar en
smaakvol) voedsel
Biotechnologie heeft geleid tot veel verbeterde en nieuwe medicijnen / tot humanisering
van medicijnen

1

een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Het doorbreken van biologische grenzen hoort bij de natuur / bij de evolutie
of
Wat de biotechnologie bewerkstelligt, is kinderspel vergeleken met wat de natuur zelf
bewerkstelligt

2

1

Indien:
Angst is ongegrond
Dagelijks worden biologische grenzen doorbroken

20 ■

1
0

een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 15 woorden

1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Het geld verdienen / winst maken (door de biotechnologische industrie) is verwerpelijk

2

Indien:
Het is normaal dat producenten geld willen verdienen
een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

■■■■

1
1

Tekst 2 Graan, vee en ideeën
In een goede samenvatting moeten de onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn.
Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze
afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en met 26.
Maximumscore 3
(probleemstelling)
(De Amerikaanse onderzoeker) Jared Diamond
houdt zich (in zijn boek Guns, Germs, and Steel) bezig met de vraag hoe het komt dat de
ene cultuur zich ontwikkelt tot een hoogtechnische samenleving / tot een samenleving die
rijk en machtig / dominant is
en de andere cultuur niet

21 ■

Ook goed:
(De Amerikaanse onderzoeker) Jared Diamond
houdt zich (in zijn boek Guns, Germs, and Steel) bezig met de vraag hoe het komt dat de
volkeren van Europa en Azië zich hebben ontwikkeld tot een samenleving die rijk en
machtig / dominant is (en anderen hebben gekoloniseerd)
en de volkeren van elders niet
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Antwoorden

22 ■

23 ■

24 ■

25 ■

26 ■

Deelscores

Maximumscore 2
(opvatting die van de hand wordt gewezen)
Hij wijst de opvatting van de hand
dat dit verschil (in ontwikkeling) (tussen culturen) op raciale verschillen berust

1
1

Maximumscore 3
(eigen opvatting)
De verklaring (voor het verschil in ontwikkeling tussen culturen)
ligt (volgens Diamond) niet in de mens
maar in zijn omgeving

1
1
1

Maximumscore 7
(ondersteunende redenering)
Geografische omgevingsfactoren (waaronder (gunstige) klimatologische omstandigheden,
de aanwezigheid van bepaalde planten en dieren, de ligging van een continent)
bepalen het (historische) lot van een volk
De aanwezigheid van bepaalde planten (en dieren)
heeft landbouw (en veeteelt) mogelijk gemaakt
Grotere opbrengsten hebben geleid tot (bevolkingsaanwas en) voedseloverschotten
Voedseloverschotten hebben tot specialisatie geleid
Specialisatie leidde tot (tal van) technische innovaties

1
1
1
1
1
1
1

Maximumscore 2
(verwijt)
Diamond wordt verweten
dat hij de invloed van ideeën onderschat / dat hij zich schuldig maakt aan fysischgeografisch determinisme

1

Maximumscore 3
(weerlegging)
Echter
iedereen heeft ideeën
maar de invloed van deze ideeën hangt af van andere factoren / maar de ideeën staan niet
op zichzelf (volgens Diamond)

1
1

27 ■

Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik1)
Voor elke fout dient steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken tot een maximum van
4 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is
0 punten.

28 ■

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds
2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten.

1

1

Schematisch:
201 – 220: 0 scorepunten aftrek;
221 – 225: 2 scorepunten aftrek;
226 – 230: 4 scorepunten aftrek;
231 – 235: 6 scorepunten aftrek;
236 – 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.
Einde

Bij positie 27 en 28 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Indien er geen sprake is van
aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands tekstverklaring 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, de
beoordelingsnormen 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 of informatie-element toegekende aantal
scorepunten, het aantal aftrekpunten voor incorrecte formuleringen in de samenvatting
en voor overschrijding van het maximum aantal woorden 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 55 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 Nederlands tekstverklaring oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de
volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Bij tekst(en) met vragen worden, gelet op de aard van de opgaven, geen punten
afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale oneffenheden geldt
hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
2 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de
opdracht gevraagde informatie-elementen.

•
•

•

3 Bij het toekennen van het aantal punten per informatie-element dient gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering:
Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.
Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
4 Voor de beoordeling van het gebruik van correcte formuleringen in de samenvatting
geldt een aftrekregeling van maximaal 20% van de te behalen score voor de
samenvattingsopgave. De aftrek vindt plaats in hele punten. Voor elke fout wordt 1 punt
afgetrokken. Onder fout wordt hier verstaan: fout in zinsbouw, foutief woordgebruik,
spelfout, interpunctiefout en het gebruik van telegramstijl.
5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 punten
afgetrokken.

000014

CV2

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: 420

nthons002dfcrv.qxd

■■■■

2-02-00

13:32

Pagina 4

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 Het is hoog tijd voor een cultureel reveil

1 ■

Maximumscore 1
alinea 4

2 ■

Maximumscore 1
alinea 6

3 ■

Maximumscore 1
alinea 8
Maximumscore 1
Het stuklopen van de massa op de (zwaar gesubsidieerde) elitekunst.
Of:
De culturele tweedeling.

4 ■

Maximumscore 1
De elitekunst meer aansprekelijk maken voor de massa / het grote publiek.
Of:
Het beste populair maken en het populaire beter.
Of:
Esthetische zuivering.

5 ■

Maximumscore 1
Het populaire zal het beste verdrijven.
Of:
De massakunst zal het van de elitekunst winnen.

6 ■

Maximumscore 3
Vroeger onderscheidde de elite zich van de lagere standen
tegenwoordig laat de elite zich ook met de massacultuur in
Of:
Vroeger liep de culturele beweging van boven naar beneden
tegenwoordig van beneden naar boven

7 ■

Een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 25 woorden
Maximumscore 3
Vroeger probeerde de massa de mode en de culturele smaak van de elite over te nemen
tegenwoordig is aanpassing aan de smaak van de elite (voor de omgeving) reden tot
minachting

8 ■

Een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 35 woorden
9 ■

1
1
1

1
1
1

B

10 ■

•
•

11 ■

•
•

000014
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Maximumscore 2
De (massale) welvaart
De komst van de commerciële televisie

1
1

Maximumscore 2
Elitekunst vereist (aanvankelijk) inspanning
Elitekunst is vernieuwend

1
1
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
Het subsidiëren van culturele vorming.

12 ■

Indien:
Het subsidiëren / subsidie

1

Maximumscore 2
Ze lopen het risico een negatieve reactie van de omgeving te krijgen /
ze lopen de kans te worden uitgescholden of uitgelachen.

13 ■

Indien:
Ze lopen de kans te worden uitgescholden
Ze lopen het gevaar te worden uitgelachen

1
1

Maximumscore 2
Zij hebben onvoldoende kennis van de geschiedenis van de cultuur en van de kunst.

14 ■

Indien:
Geschiedenis en culturele erfgoederen hebben geen waarde meer

1

15 ■

Maximumscore 1
aanleiding

16 ■

Maximumscore 1
oplossing

17 ■

D

18 ■

D

19 ■

Maximumscore 4
Twee van de volgende drie verschijnselen:
1 Jongeren hebben een eigen leefwereld gecreëerd

1

Een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

2 Voor sommige zaken moet je wat ouder zijn / moet je ’de leeftijd hebben’

1

Een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

3 ’Houden van kunst’ is geen daad van verzet meer

1

Een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

1

20 ■
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 2 Historische argumenten tegen klimaatpaniek
In een goede samenvatting moeten de onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn.
Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze
afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en met 24.

21 ■

•

Maximumscore 3
(terrein)
Veel deskundigen houden zich (bij voorkeur) bezig
met (bezinning op) de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering
Indien:
Veel deskundigen houden zich (bij voorkeur) bezig
met (bezinning op) de maatschappelijke gevolgen

22 ■

•

•

000014

CV2

Maximumscore 7
(hoofdbezwaren)
Tal van (in omloop zijnde) opvattingen / doemscenario’s
leiden onnodig tot (klimaat)paniek

1
2

1
1

1
2

Indien:
Tal van (in omloop zijnde) opvattingen / doemscenario’s
leiden tot (klimaat)paniek

1

Indien:
Tal van (in omloop zijnde) opvattingen / doemscenario’s
hebben geen (wetenschappelijke) onderbouwing

1

Er wordt (bij het schetsen van de mogelijke bedreigingen) geen gebruikgemaakt
of onjuist gebruikgemaakt
(van de uitkomsten) van recent historisch onderzoek

1
1
2

Indien:
Er wordt (bij het schetsen van de mogelijke bedreigingen) geen gebruikgemaakt
of onjuist gebruikgemaakt
van (de uitkomsten van) recent onderzoek

1
1

Indien:
Er wordt (bij het schetsen van de mogelijke bedreigingen) geen gebruikgemaakt
of onjuist gebruikgemaakt
van (de uitkomsten van) historisch onderzoek

1
1

6

1

1

1

1
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Antwoorden

23 ■

•
•

•

•

•

•

•

24 ■

•

•

Deelscores

Maximumscore 10
(onjuiste opvattingen)
Onjuiste opvattingen:
Beschavingen zouden in economische problemen raken / (zelfs) verdwijnen /verdwenen zijn
door klimaatveranderingen

1
1
1

Het klimaat sinds de Middeleeuwen / het huidige klimaat
zou het ideale zijn

1
1

Klimaatschommelingen zouden een beslissende / allesbepalende invloed hebben
op welvaart en economie
of:
Aan klimaatschommelingen wordt een te grote invloed toegekend
op welvaart en economie
of:
Klimaat zou de dominante factor zijn
in de geschiedenis

1
1

Primitieve samenlevingen
zouden minder gevoelig voor klimaatwijzigingen zijn
dan hoogtechnologische samenlevingen

1
1
1

Maximumscore 3
(aanpak)
Auteur stelt voor / bepleit
het stimuleren van vrijheid en democratie
en het stimuleren van de economische groei (in de Derde Wereld)
of:
Auteur stelt voor / bepleit
het stimuleren van economische groei (naar westers model)
en (het stimuleren van) het democratiseringsproces

25 ■

Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik1)
Voor elke fout dient steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken tot een maximum van
4 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze opgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

26 ■

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)
Voor de eerste 15 woorden dienen geen scorepunten te worden afgetrokken. Voor elke
volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken
tot een maximum van 16 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden
tot een negatieve score bij deze opgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Schematisch:
151 – 165: 0 scorepunten aftrek;
166 – 170: 2 scorepunten aftrek;
171 – 175: 4 scorepunten aftrek;
176 – 180: 6 scorepunten aftrek;
181 – 175: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.
Einde

Bij positie 25 en 26 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Indien er geen sprake is van
aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1
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Nederlands tekstverklaring

Correctievoorschrift HAVO en
VHBO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

19

99

HAVO Tijdvak 1
VHBO Tijdvak 2

Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

Inzenden scores
Uiterlijk 27 mei 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.
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;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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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 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.
6 Het cijfer van dit gedeelte van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■

3 Vakspecifieke regel
Voor het vak Nederlands tekstverklaring HAVO en VHBO is de volgende vakspecifieke
regel vastgesteld:
Voor spelfouten worden, gelet op de aard van de opgaven, geen punten afgetrokken. Voor
idiomatische en grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder
juist of zelfs fout door wordt.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 1 Tamagotchi’s leven niet!
Maximumscore 3

1 ■

D

2 ■

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De computer is niet gevaarlijk / bedreigend, mits je weet hoe je hem moet gebruiken.

•

•
•

Indien:
Er moet gewaarschuwd worden tegen een verkeerd gebruik van de computer

2

Computers zijn niet gevaarlijk
Men weet weinig van computers

1
1

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De mens heeft niets te vrezen van de computer, want deze is door de mens zelf / niet door
een vreemd wezen ontworpen.
of:
De computer is de ultieme uiting van menselijk kunnen (en geen nederlaag van de mens) /
een triomf van het verstand.

3 ■

•

•
•

Indien:
De mensheid hoeft niet verdedigd te worden tegen de computer / heeft niets te vrezen van
de computer

1

We hebben een schouderklopje verdiend
De computer is geen buitenaards wezen

0
0

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
4 ■

B

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Deze mensen hebben een gebrek aan kennis over / een verkeerd idee van [de
(on)mogelijkheden van / de werking van] de techniek.

5 ■

•

Indien:
Deze mensen hebben een extreme opvatting / kiezen geen middenweg / zijn te bang of te
enthousiast

2

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De auteur heeft geen heftige emoties (zoals de mensen die zich aan de uitersten bevinden
op de schaal ) / de auteur kent angst noch euforie.

6 ■

•
•

Indien:
De auteur kiest geen duidelijke kant
Antwoorden die uitsluitend een omschrijving geven van het begrip „middenpositie”

0
0

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.

7 ■

Maximumscore 3
Alinea 4.

8 ■

Maximumscore 3
Alinea 7.

9 ■

Maximumscore 3
Alinea 11.
Maximumscore 4

10 ■
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Pas op dat het ware leven niet vervangen wordt door virtueel leven.

11 ■

•

•
•
•

Indien:
Verberg je persoonlijkheid niet / zorg dat je persoonlijkheid niet verloren gaat

1

Laat je niet opjutten
Zorg dat je niet verslaafd raakt
Tamagotchi’s zijn niet echt

0
0
0

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
12 ■

C

Maximumscore 4
De kern van een goed antwoord bestaat uit twee elementen:
1 In het ene geval projecteert men (vrijwillig) eigen gevoelens en gedachten (op de
virtuele werkelijkheid)
of:
In het ene geval is er sprake van gebruik voor amusement

13 ■

2
2

2 In het andere geval wordt men gemanipuleerd in gevoelens en gedachten door een ander
of:
In het andere geval is er sprake van gebruik voor een politiek / commercieel /
maatschappelijk doeleinde

2

2

Indien het antwoord langer is dan 40 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Hij heeft wél verstand van techniek / hij doorziet wél de mogelijkheden van techniek.

14 ■

Indien het antwoord langer is dan 12 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Hij snapt de verhouding tussen mens en techniek wél / hij geeft juist géén blijk van
overdreven waardering voor deze technologie.

15 ■

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

■■■■

Tekst 2 Tussen heer en hufter
Maximumscore 2
Stelling.

16 ■

Maximumscore 3
1 niet alles omvattend / slechts betrekking hebben op deelgebied;
2 regels hebben een tijdelijk karakter;
3 andere toon / geen voorschriften, maar overwegingen.

17 ■

Indien twee kenmerken goed zijn
Indien slechts één kenmerk goed is

1
0

Indien de formulering van een goed kenmerk langer is dan 12 woorden, bij dat kenmerk
1 punt aftrekken.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Men accepteerde formele omgangsvormen.

18 ■

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Men verzette zich tegen van hogerhand opgelegde / formele omgangsvormen.

19 ■

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Men heeft behoefte aan formele omgangsvormen voor het publieke, maar niet / minder
voor het privédomein.

20 ■

•

Indien:
Men heeft behoefte aan formele omgangsvormen voor het publieke domein

2

•

Men heeft niet / minder behoefte aan omgangsvormen voor het privédomein

1

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

21 ■

Maximumscore 2
Stelling.

22 ■

Maximumscore 2
Tegenstelling.

23 ■

Maximumscore 2
Conclusie.
Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
(Toenemend) individualisme (in het privéleven) – ontindividualisering (in het openbare
leven).

24 ■

•
•

Indien:
Losse zeden – strakke zeden
Collectief niveau – individueel niveau

0
0

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Omdat Nederlanders zich (publiekelijk) steeds onbeschaafder (lijken te) gedragen.
Ook goed:
Omdat Nederlanders losser van zeden zijn geworden / in toenemende mate hun eigen zin
doen.

25 ■

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De eigen zeden, normen en waarden zijn niet vanzelfsprekend beter dan die van een
andere cultuur / mogen niet zomaar aan een andere cultuur worden opgedrongen.
of:
Wat goed is binnen / voor de eigen cultuur, is niet zonder meer goed binnen / voor een
andere cultuur.
of:
Er zijn geen absolute waarden en normen voor zedelijk gedrag.

26 ■

•
•

Indien:
Culturen moeten openstaan voor andere culturen
Culturen moeten soepel met elkaar omgaan

2
2

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.

27 ■

Maximumscore 3
Alinea 6.

28 ■

Maximumscore 3
Alinea 9.
Maximumscore 4

29 ■

C

Maximumscore 2
30 ■

D

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Bij het gegeven dat de (snelle) ontwikkeling van (nieuwe) communicatiemiddelen om
nieuwe regels vraagt.

31 ■

•
•

Indien:
Bij het gegeven van de (snelle) ontwikkeling van (nieuwe) communicatiemiddelen
Bij het gegeven dat regels tijdelijk zijn / er steeds nieuwe regels ontstaan

1
1

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Bij het gegeven dat moderne handreikingen niet voorschrijven, maar duidelijk maken hoe
het zou kunnen / overwegingen aanbieden.

32 ■

•

Indien:
Bij het gegeven dat moderne etiquette een andere toon bezigt

1

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
Einde
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■■■■
Nederlands tekstverklaring

Correctievoorschrift HAVO en VHBO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
Vooropleiding
Hoger
Beroeps
Onderwijs

19

99

HAVO Tijdvak 2
VHBO Tijdvak 3

Inzenden scores
Uiterlijk 24 juni 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.
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;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;

900012

CV1

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: 433

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 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.
6 Het cijfer van dit gedeelte van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■

3 Vakspecifieke regel
Voor het vak Nederlands tekstverklaring HAVO en VHBO is de volgende vakspecifieke
regel vastgesteld:
Voor spelfouten worden, gelet op de aard van de opgaven, geen punten afgetrokken. Voor
idiomatische en grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder
juist of zelfs fout door wordt.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 1 De meeste moeders staan niet tegen hun zin op het schoolplein
Maximumscore 4
De kern van een goed antwoord luidt:
Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen (vergeleken met die in het buitenland) een
(relatieve) achterstand hebben op de arbeidsmarkt?
of:
Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen op een andere manier aankijken tegen de
combinatie van werk en kinderen dan in het buitenland gebruikelijk is?
of:
Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen zo’n hardnekkige voorkeur hebben voor
deeltijdarbeid?

1 ■

•
•
•

Indien:
Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen een achterstand hebben (in emancipatie)?
Hoe kijken Nederlandse vrouwen tegen de combinatie van kinderen en werken aan?
Hoe kan de deelname van Nederlandse vrouwen aan de arbeidsmarkt bevorderd worden?

2
2
2

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.

2 ■

Maximumscore 3
Constatering

3 ■

Maximumscore 3
Verklaring
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
Oplossing

4 ■

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
1 Het opvullen van vacatures
2 Het kunnen (blijven) betalen van de vergrijzing van de samenleving
3 De emancipatie (van vrouwen)

5 ■

1
1
1

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
… is het merkwaardig dat de kinderen er slechts voor een beperkte tijd naartoe worden
gebracht.
of:
… is het vreemd dat moeders slechts beperkt van deze voorziening gebruikmaken.

6 ■

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
De activiteiten van de kinderen vinden plaats in de directe (vertrouwde) omgeving
(waardoor de ouders hun kind kunnen loslaten en toch in de gaten kunnen houden).

7 ■

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
De wens van het kind om moeder / de vertrouwde omgeving dichtbij te hebben.
of:
De wens van het kind over de vrijheid van de huiselijke omgeving te beschikken.

8 ■

•

Indien:
Het kind wil vrij (kunnen) zijn

1

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
Het (in vrijheid) kunnen kiezen voor (volledig) werk.

9 ■

•

Indien:
Het fulltime (kunnen) werken

2

•

De vrijheid van de moeder

1

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

10 ■

Maximumscore 3
„Zodra ze …wel totaal.” (regels 2–3)

11 ■

Maximumscore 3
„De geluksbeleving … nakomelingen zijn.” (regels 9 – 10)
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
Instituties vormen een beperking op de mogelijkheden voor het kind de vrije tijd naar
eigen inzicht in te vullen.
of:
Instituties kunnen het kind de vrijheid van de huiselijke omgeving niet geven.

12 ■

•

Indien:
Moeders willen (graag) in de buurt van het kind kunnen zijn

1

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
Er is een andere combinatie van kinderzorg en werk mogelijk.
of:
Het hebben van kinderen hoeft geen belemmering te zijn voor meer / fulltime werk.

13 ■

Indien het antwoord langer is dan 15 woorden, 1 punt aftrekken
Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
Scholen moeten de lange lunchpauzes afschaffen / een continurooster hanteren.

14 ■

Indien het antwoord langer is dan 15 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 4
15 ■

A

■■■■

Tekst 2 Waarheen ik maar wil!?

16 ■

Maximumscore 3
Alinea 4

17 ■

Maximumscore 3
Alinea 12

18 ■

Maximumscore 3
Alinea 17
Maximumscore 2
1 (heel) milieubewust
2 (heel) sportief

19 ■

1
1

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
(Veel mensen zouden het wrak van de Titanic wel willen zien, maar) doordat het voor
bijna niemand te betalen is, kunnen slechts weinigen het wrak bezichtigen.

20 ■

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
Er wordt steeds meer gereisd / het autobezit neemt toe /, terwijl er steeds minder ruimte
is / het milieu beperkingen oplegt.

21 ■

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
Men wil niet geloven / erkennen dat er grenzen zijn aan de mobiliteit.
of:
We verplaatsen ons te veel / we zijn te mobiel.

22 ■

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
De (huidige) maatregelen die worden genomen om de mobiliteit te verbeteren, hebben tot
resultaat dat meer mensen zich gaan verplaatsen / mensen zich nog meer gaan verplaatsen
(waardoor het probleem niet wordt opgelost).

23 ■

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
Er moet een economie komen, die minder afhankelijk is van mobiliteit.

24 ■

•

Indien:
Er moet een andersoortige economie komen
We moeten meer thuisblijven
Ons denken over mobiliteit moet veranderen

2
2
2

•

Onze mentaliteit moet veranderen

1

•
•

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
Bevorder een andersoortige economie (waarin de rol van de mobiliteit wordt
teruggedrongen) / werk aan een lange-termijnoplossing.

25 ■

•

Indien:
Neem geen maatregelen die de toename van de mobiliteit stimuleren
Maak de burgers / verkeersgebruikers bewust van de grenzen van de mobiliteit

2
2

•

Zoek een fundamentele oplossing

1

•

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 3
De kern van een goed antwoord luidt:
Blijf zoveel mogelijk thuis / rijd niet meer dan strikt noodzakelijk is.

26 ■

Indien het antwoord langer is dan 12 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 4
De kern van een goed antwoord luidt:
De auteur van het fragment meent dat de overheid geen (economische of sociale)
prioriteiten moet opleggen,
de auteur van Waarheen ik wil!? meent dat de overheid moet ingrijpen / moet zoeken naar
een lange-termijnoplossing

27 ■

2
2

Indien het antwoord langer is dan 40 woorden, 1 punt aftrekken.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
De (gemiddelde) burger zou niet meer volwaardig aan het economische en sociale leven
kunnen deelnemen / zou economisch en sociaal geïsoleerd raken.
of:
(Volwaardige) economische en sociale participatie zou belemmerd worden.

28 ■

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 4
29 ■

B

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
De schrijver verwijst met het uitroepteken naar de vrijheid van het individu / de behoefte /
het recht om te gaan en staan waar men wil / de drang tot mobiliteit.

30 ■

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord luidt:
De schrijver verwijst met het vraagteken naar de (huidige of toekomstige) beperkingen /
naar de grenzen van de mobiliteit.
of:
De auteur twijfelt aan het recht op mobiliteit.

31 ■

•

Indien:
De schrijver verwijst naar een onzekere toekomst

1

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
Einde
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