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Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

C

2

A

Tekst 2
3

C

4

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

1
0

Tekst 3
5

C

6

C

7

B

8

C
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Vraag

Antwoord

Scores

9

B

10

B

11

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
de kaart registreren (op de website) (met een code)

Tekst 4
12

D

13

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• interesse voor de cultuur / het land waarvoor ze hebben gekozen
• (meer) vrijheid

14

C

15

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• niet meer elke dag samen beleven
• een keuze maken waar te settelen / (samen) te wonen

16

C

17

B

1
1

1
1

Tekst 5
18

D

19

A

20

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op twee van de volgende:
 de brug overgaan
 de prijs ophalen
 bepalen wat er met de prijs / het geld gebeurt / bepalen of hij/zij het
geld zelf houdt of verdeelt onder de deelnemers
 bepalen wie hoeveel krijgt
per goed antwoord
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Vraag

21

Antwoord

Scores

maximumscore 1
 2
 6
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als de kandidaat uitsluitend de twee juiste
nummers heeft genoteerd.

Tekst 6
22

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op een van de volgende:
 voor preventie van medische problemen / om medische problemen te
voorkomen / voor medische doeleinden
 om bij het sporten vitale waarden van de gebruiker te controleren / in
de gaten te houden
Opmerking
Als een kandidaat een van de concrete voorbeelden van vitale waarden
noemt, ook het scorepunt toekennen.

23

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
via een (speciale app op je) telefoon/smartphone

Tekst 7
24

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien één of geen goed

2
1
0

25

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op een van de volgende:
 deelnemers die in afgelegen gebieden wonen
 deelnemers die op een eiland wonen
 deelnemers met speciale behoeften / een beperking

26

B
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Vraag

27

Antwoord

Scores

A

Tekst 8
28

C

29

D

30

A

31

B

32

B

Tekst 9
33

B

34

A

35

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

36

1
0

B

Tekst 10
37

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op een van de volgende:
 grappen uithalen
 anderen voor de gek houden

38

B

Tekst 11
39

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12
40

maximumscore 1
(Vuelo) Bella Vista(: Acantilado de Puerto Naos)

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien 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 4 juni te
accorderen.
Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

adaptado de: elpais.com, 29-09-2018

tekst 2

adaptado de: www.lavanguardia.es, 18-05-2016

tekst 3

adaptado de: El País, 21-08-2015

tekst 4

adaptado de: www.mujerhoy.es, 18-06-2016

tekst 5

adaptado de: www.20minutos.es, 24-05-2017

tekst 6

adaptado de: www.muyinteresante.es, 15-05-2017

tekst 7

adaptado de: elpais.com/internacional, 02-05-2019

tekst 8

adaptado de: www.elperiodico.com, 13-01-2018

tekst 9

adaptado de: somoscanarias.com/la-magia-de-la-palabra, 08-02-2018

tekst 10

adaptado de: www.lasprovincias.es, 27-12-2017

tekst 11

adaptado de: elpais.com, 03-02-2016

tekst 12

adaptado de: www.palmaclub.com, 28-02-2018
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Correctievoorschrift HAVO
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Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

C

Tekst 2
2

C

3

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

2
1
0

Tekst 3
4

C

5

C

6

C

7

A
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Vraag

Antwoord

Scores

8

A

9

C

10

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op een van de volgende:
 bij het vinden van / het leren kennen van een partner/geliefde
 bij het vinden van de (ware) liefde

11

C

Tekst 4
12

C

13

D

14

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op twee van de volgende:
 Ze geeft adviezen over welke plekken men kan gaan zien.
 Ze vertelt hoe ze de rijen bij de Sagrada Familia kunnen vermijden.
 Ze geeft rondleidingen door de stad.
per goed antwoord

15

D

16

B

17

D

1

Tekst 5
18

HA-1005-a-c
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Vraag

19

Antwoord

Scores

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

20

2
1
0

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• 1 Voordeel voor voeding: veel proteïne / veel eiwit(ten) / gezonde
vetten / het is gezond
• 2 Voordeel voor milieu: voor de productie zijn minder (primaire)
grondstoffen nodig / de productie veroorzaakt minder CO 2 -uitstoot /
geen broeikasgassen

21

C

22

C

23

B

1

1

Tekst 6
24

B

Tekst 7
25

maximumscore 2
a 2
b 5
c 1
d 3
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8
26

A

27

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

2
1
0

28

A

29

A

30

B

31

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op een van de volgende:
 omdat ze dan (de apparatuur) testen
 omdat ze dan de eerste video maken
 omdat ze dan de sociale media klaarzetten/inrichten

Tekst 9
32

B

33

C

34

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• (Tijdens haar puberteit) had ze een haat-liefdeverhouding met haar
sport / vond ze het erg moeilijk om zo veel discipline op te brengen /
vond ze het een erg eenzame/zware sport / wilde ze soms dat ze
gewoon was,
• (maar na haar blessure) wist ze dat dit was wat ze wilde doen / dat ze
niets anders wilde / veranderde alles

HA-1005-a-c

8

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: 18

Vraag

35

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien één of minder goed

36

2
1
0

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op een van de volgende:
 omdat Serena al 10 jaar de nummer 1 is
 omdat er bij tennisspelen op het niveau van Serena veel komt kijken
Opmerking
Als de kandidaat antwoordt: “omdat ze Serena op tv zag toen ze jong was”
of “omdat Serena haar idool is (sinds haar jeugd)”, dit ook goed rekenen.

37

D

Tekst 10
38

maximumscore 1
hoge golven / golven van (meer dan) 4 of 5 meter
Opmerking:
Als de kandidaat antwoordt: “omdat het slecht weer wordt”, geen scorepunt
toekennen.

Tekst 11
39

maximumscore 1
nee

40

maximumscore 1
4
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5 Aanleveren scores
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf:
 de scores van de alfabetische eerste tien 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 29 juni te accorderen.
Ook na 29 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

adaptado de: www.lasprovincias.es, 18-07-2018

tekst 2

adaptado de: www.lasprovincias.es, 17-12-2016

tekst 3

adaptado de: elpaissemanal.elpais.com, 04-12-2016

tekst 4

adaptado de: elviajero.elpais.com, 28-10-2015

tekst 5

adaptado de: El País, 17-10-2015

tekst 6

adaptado de: tapasmagazine.es, 2018

tekst 7

adaptado de: www.jetcost.es, 07-06-2016

tekst 8

adaptado de: www.lasprovincias.es, 10-03-2016

tekst 9

adaptado de: Mujer Hoy, 09-08-2014

tekst 10

adaptado de: www.elcorreo.com, 14-12-2017

tekst 11

adaptado de: www.ef.com.co, 26-08-2018
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Correctievoorschrift HAVO

2021
tijdvak 3

Spaans

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-1005-a-21-3-c
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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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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.
T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
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NB2

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

NB3

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

–

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

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

maximumscore 1
1 documentaire
2 boek
indien niet beide elementen worden vermeld

2

0

D

Tekst 2
3

D

4

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
(“Reciente descubrimiento” verwijst naar) de ontdekking van twee
vrouwtjesschildpadden met voor 50% dezelfde genen als George.

5

B

6

D

7

C
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Vraag

8

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 3
9

A

10

D

11

B

12

A

13

D

14

B

15

A

16

B

Tekst 4
17

C

18

A

19

A

20

B

21

A

22

C

23

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5
24

maximumscore 2
Twee van de volgende argumenten, waarbij een goed antwoord neerkomt
op:
 Niemand gebruikt bankbiljetten van 200 en 500 euro. / Je kunt bijna
nergens betalen met bankbiljetten van 200 en 500 euro.
 In andere landen (zoals Groot Brittannië en de Verenigde Staten)
worden evenmin bankbiljetten van hoge waarde gebruikt.
 Ze worden alleen door criminelen / fraudeurs gebruikt.
 Ze werken de omloop van zwart geld in de hand.
per juist antwoord

1

Tekst 6
25

B

26

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

27

C

28

D

29

A

30

A

2
1
0

Tekst 7
31

B

32

C
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

34

A

35

C

2
1
0

Tekst 8
36

B

Tekst 9
37

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

vijf goed
vier goed
drie goed
minder dan drie goed

3
2
1
0

38

D

39

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende punten:
 Ana en Mar geven de studenten persoonlijke aandacht.
 Voor Ana en Mar zijn de studenten geen nummer.
 Ana en Mar verplaatsen zich in de ouders.
 De studenten moeten zich veilig en prettig voelen.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10
40

maximumscore 3
1 e
2 d
3 a
4 c
5 b
indien
indien
indien
indien

vijf goed
vier goed
drie goed
minder dan drie goed

3
2
1
0

Tekst 11
41

C

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

adaptado de: La Vanguardia Magazine, 2013

tekst 2

adaptado de: La Interfaz, 2009

tekst 3

adaptado de: El País Semanal, 10-06-2012

tekst 4

adaptado de: Woman, 2013

tekst 5

adaptado de: www.elpais.com, 20-04-2012

tekst 6

adaptado de: www.muyinteresante.es, 2012

tekst 7

adaptado de: El País, 2012

tekst 8

adaptado de: Mía, 2013

tekst 9

adaptado de: Mía, agosto de 2013

tekst 10

adaptado de: www.ocholeguas.com, 22-10-2012

tekst 11

adaptado de: Mía, marzo de 2013
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Correctievoorschrift HAVO

2019

tijdvak 1

Spaans

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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4

5

6
7

8
9

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

NB1

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

NB2

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

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

–

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

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

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

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B en/of C

2

C

Tekst 2
3

B

4

A

Tekst 3
5

A

6

C

7

B

8

C

9

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op twee van de volgende:
− een goede docent
− een goede inzet / toewijding / hard werken
− diep (kunnen) nadenken
per juist antwoord

10

A

11

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4
12

B

13

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op:
• Minder vrouwen (dan mannen) volgen een informaticaopleiding
• Weinig vrouwen werken in de vrije softwaresector / maken hun eigen
software/programma’s

14

B

15

maximumscore 2
1 María (Isabel)
2 María (Isabel)
3 Yaiza
4 Yaiza
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

16

A

17

B

18

A

1
1

2
1
0

Tekst 5
19

C

20

C

21

B

Tekst 6
22

23

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op:
• De stof gaat stuk / slijt
• De broek verliest de vorm (van je lichaam)

1
1

C
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Vraag

24

Antwoord

Scores

D

Tekst 7
25

B

26

D

27

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

28

A

29

A

2
1
0

Tekst 8
30

C

31

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

32

A

33

B

34

C

35

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
36

A

37

D

Tekst 10
38

maximumscore 3
1 c
2 a
3 b
4 5 d
indien
indien
indien
indien

39

vijf goed
vier goed
drie goed
twee of minder goed

3
2
1
0

maximumscore 2
• (el chiringuito) Cayo Jutías
• (discoteca) Ayala

1
1

Opmerking:
Als de kandidaat “Trinidad” opschrijft, dan geen scorepunt toekennen.

Tekst 11
40

maximumscore 1
Da energía
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5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien 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

adaptado de: www.abc.es, 09-03-2016

tekst 2

adaptado de: Mía, febrero de 2015

tekst 3

adaptado de: www.lavanguardia.com, 23-09-2015

tekst 4

adaptado de: www.tecnologia.elpais.com, 09-10-2015

tekst 5

adaptado de: XL Semanal, 21 de junio de 2015

tekst 6

adaptado de: www.elconfidencial.com, 01-04-2015

tekst 7

adaptado de: www.elpais.es,15-09-2015

tekst 8

adaptado de: XL Semanal, 11-01-2015

tekst 9

adaptado de: www.forbes.es, 07-12-2015

tekst 10

adaptado de: elviajero.elpais.com, 15-10-2015

tekst 11

adaptado de: www.abc.es, 08-05-2016
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Correctievoorschrift HAVO

2019

tijdvak 2

Spaans

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

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

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

NB1

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

NB2

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

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

–

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

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

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

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

A

2

D

Tekst 2
3

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

2
1
0

Tekst 3
4

D

5

D

6

C

7

A

8

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

9

Antwoord

Scores

B

Tekst 4
10

A

11

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

12

2
1
0

maximumscore 1
La comunicación
Opmerking:
Als de kandidaat opschrijft “puede aprender”, het scorepunt ook
toekennen.

13

A

14

D

15

A

16

B

Tekst 5
17

B

18

B

Tekst 6
19

B

20

B
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Vraag

21

Antwoord

Scores

D

Tekst 7
22

C

23

B

24

C

25

B

26

A

Tekst 8
27

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

28

2
1
0

maximumscore 1
rauw

Tekst 9
29

A

30

B

31

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• 1
alleen/eenzaam/verdrietig
• 2
vol vertrouwen/zeker/zelfverzekerd
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Vraag

32

Antwoord

Scores

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

33

C

34

D

35

A

2
1
0

Tekst 10
36

C

37

B

Tekst 11
38

maximumscore 1
Accede a
Opmerking:
Als de kandidaat opschrijft “elige asientos”, het scorepunt ook toekennen.

39

maximumscore 1
Evita colas
Opmerking:
Als de kandidaat opschrijft “y descarga/descarga en”, het scorepunt ook
toekennen.

Tekst 12
40

maximumscore 1
Los tonos
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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

adaptado de: www.20minutos.es, 09-04-2016

tekst 2

adaptado de: www.abc.es, 29-07-2015

tekst 3

adaptado de: El País Semanal, octubre de 2012

tekst 4

adaptado de: www.mujerhoy.com, 14-12-2015

tekst 5

adaptado de: www.20minutos.es, 28-06-2015

tekst 6

adaptado de: www.verne.elpais.com, 19-12-2016

tekst 7

adaptado de: www.elmundo.es, 17-10-2015

tekst 8

adaptado de: www.lasprovincias.com, 17-05-2016

tekst 9

adaptado de: El País Semanal, 08-08-2013

tekst 10

adaptado de: www.elmundo.es, 10-05-2016

tekst 11

adaptado de: www.vueling.com, 2016

tekst 12

adaptado de: www.muyinteresante.es, 2017
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Correctievoorschrift HAVO

2018
tijdvak 1

Spaans

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

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

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

NB1

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

NB2

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

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

–

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

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

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

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

D

Tekst 2
2

C

3

C

4

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

5

2
1
0

A

Tekst 3
6

C

7

B

8

D

9

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op twee van de volgende antwoorden:
− reclame maken / het product bekend maken/aankondigen
− een website maken
− het product verkopen
− de formule patenteren / patent aanvragen op de formule
per goed antwoord
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Vraag

10

Antwoord

Scores

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

11

D

12

C

13

C

2
1
0

Tekst 4
14

D

15

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

16

B

17

D

18

C

19

A

20

D

2
1
0

Tekst 5
21

D
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Vraag

Antwoord

22

A

23

C

24

B

25

C

26

C

Scores

Tekst 6
27

D

Tekst 7
28

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

vijf goed
vier goed
drie goed
twee of minder goed

3
2
1
0

Tekst 8
29

C

30

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op een van de volgende:
− (Het zorgt voor) sociale verandering.
− (Het brengt) dynamiek in de stad.

31

A

32

A
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Vraag

33

Antwoord

Scores

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

34

2
1
0

C

Tekst 9
35

B

36

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

37

B

38

A

39

maximumscore 1
nee

2
1
0

Tekst 10
40

C

41

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11
42

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
een (schade)formulier invullen / het formulier “daños maleta” invullen

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 1 juni. Meteen
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens.
Ook na 1 juni 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

adaptado de: Pronto, abril de 2014

tekst 2

adaptado de: www.finanzas.com/xl-semanal, 29-12-2013

tekst 3

adaptado de: www.abc.es, 06-06-2015

tekst 4

adaptado de: El País Semanal, 30-11-2014

tekst 5

adaptado de: Blogs.elpaís.com, 06-01-2014

tekst 6

adaptado de: XL Semanal, 27-05-2011

tekst 7

adaptado de: www.mujerhoy.com, 12-12-2014

tekst 8

adaptado de: www.elmundo.es, 11-04-2015

tekst 9

adaptado de: XL semanal, 05-01-2014

tekst 10

adaptado de: El Diario de Burgos, 02-03-2015

tekst 11

adaptado de: www.vueling.com, 2015
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Correctievoorschrift HAVO

2018

tijdvak 2

Spaans

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.

HA-1005-a-18-2-c

3

lees verder ►►►

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

Pagina: 59

NB3

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

–

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

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

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

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

2

A

Tekst 2
3

D

4

C

5

maximumscore 1
nee

Tekst 3
6

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op (twee van de volgende):
− Ze woont niet meer bij haar ouders. / Ze woont in een hut in de
bergen/Pyreneeën. / Ze is verhuisd naar de bergen/Pyreneeën.
− Ze loopt met schapen door de bergen/Pyreneeën.
− Ze kan niet meer met haar vrienden afspreken (na school).
per goed antwoord

7

1

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

8

2
1
0

B
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Vraag

Antwoord

9

A

10

A

Scores

Tekst 4
11

A

12

D

13

D

14

A

15

B

Tekst 5
16

D

17

A

18

A

19

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

20

A

21

A

22

B

23

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6
24

D

25

A

26

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

2
1
0

Tekst 7
27

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

2
1
0

Tekst 8
28

A

29

D

30

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

31

2
1
0

D
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Vraag

Antwoord

32

A

33

D

Scores

Tekst 9
34

C

35

D

36

D

37

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

38

2
1
0

C

Tekst 10
39

B

Tekst 11
40

maximumscore 1
Leo

HA-1005-a-18-2-c

8

lees verder ►►►

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

Pagina: 64

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

adaptado de: El País, XL Semanal, abril de 2015

tekst 2

adaptado de: estudiantes.elpais.es, 07-01-2016

tekst 3

adaptado de: El País, 05-09-2015

tekst 4

adaptado de: El País Semanal, 15-08-2013

tekst 5

adaptado de: www.mujerhoy.com, 04-01-2014

tekst 6

adaptado de: www.eldiario.es, 23-08-2015

tekst 7

adaptado de: XL Semanal, 06-10-2013

tekst 8

adaptado de: Mía, febrero de 2015

tekst 9

adaptado de: El País Semanal, 22-03-2014

tekst 10

adaptado de: Pronto, 2015

tekst 11

adaptado de: Mía, julio de 2013
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Correctievoorschrift HAVO

2017

tijdvak 1

Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

A

HA-1005-a-17-1-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: 69

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
2

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

vijf goed
vier goed
drie goed
minder dan drie goed

3
2
1
0

Tekst 3
3

C

4

A

5

D

6

A

7

D

8

C

Tekst 4
9

D

10

A

11

C

12

D

13

D
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Vraag

14

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 5
15

B

16

A

17

D

18

D

19

A

20

C

21

C

22

B

Tekst 6
23

A

24

A

25

D

26

maximumscore 2
1 d
2 b
3 c
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7
27

A

28

B

29

A

Tekst 8
30

B

31

C

32

C

Tekst 9
33

C

34

A

35

D

36

A

Tekst 10
37

C

HA-1005-a-17-1-c

7

lees verder ►►►

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

Pagina: 72

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11
38

maximumscore 2
1 c
2 a
3 b
4 d
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 12
39

maximumscore 2
• Encendedor
• Hielo

40

D

1
1

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de
groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

adaptado de: www.elpais.com, 2012

tekst 2

adaptado de: La Vanguardia, 27-10-2014

tekst 3

adaptado de: www.elmundo.es, 23-11-2014

tekst 4

adaptado de: Elle, 2014

tekst 5

adaptado de: http://blog.lsf.com.ar, 18-04-2013

tekst 6

adaptado de: XL Semanal ABC, 11-03-2012

tekst 7

adaptado de: XL Semanal, 03-06-2012

tekst 8

adaptado de: 20 minutos, 03-03-2014

tekst 9

adaptado de: http://ultimahora.es/mallorca/noticias/cultura, 20-11-2012

tekst 10

adaptado de: Esquire, abril 2012

tekst 11

adaptado de: Mía, 2012

tekst 12

adaptado de: www.utilidad.com, 27-02-2015
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Correctievoorschrift HAVO

2017

tijdvak 2

Spaans

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.

HA-1005-a-17-2-c

3

lees verder ►►►

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

Pagina: 77

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

A

3

B
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Vraag

Antwoord

4

B

5

A

6

B

Scores

Tekst 3
7

C

8

B

9

C

10

A

11

D

12

B

13

D

14

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− Andere mooie/goede films bereiken het grote publiek vaak niet.
− Het publiek ontwikkelt een slechte/eenzijdige filmsmaak.

Tekst 4
15

C

16

B

17

C

18

D

19

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
Hij doet (altijd) een rode onderbroek/boxershort aan (tijdens een wedstrijd).

20

A
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Vraag

21

Antwoord

Scores

B

Tekst 5
22

B

23

C

Tekst 6
24

maximumscore 2
1 d
2 a
3 e
4 b
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

2
1
0

Tekst 7
25

A

26

C

27

B

28

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
4 niet

29

indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

2
1
0

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• (Oefening 1 houdt in dat je) met aandacht kleurt,
• (oefening 2 houdt in dat je) met aandacht ademt / de adem reguleert

1
1
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8
30

B

31

C

32

D

33

A

34

B

35

maximumscore 1
1 niet
2 wel
indien twee goed
indien één of minder goed

1
0

Tekst 9
36

C

37

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• 1 reclame maken
• 2 (buitenlandse) sterren/celebrity’s inzetten

1
1

Tekst 10
38

maximumscore 1
twee/2 (fietsen)

39

maximumscore 1
Metro de

Tekst 11
40

maximumscore 1
(el antiguo) molino
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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

adaptado de: www.grilloporteno.com, 09-01-2015

tekst 2

adaptado de: S Moda, El País, agosto de 2012

tekst 3

adaptado de: www.cosas.com, 23-02-2015

tekst 4

adaptado de: deportes.elpaís.es, 06-04-2013

tekst 5

adaptado de: www.20minutos.es, 2013

tekst 6

adaptado de: Clara, 2011

tekst 7

adaptado de: El País, 07-12-2014

tekst 8

adaptado de: www.diariovasco.com, 22-12-2014

tekst 9

adaptado de: www.capital.es, 09-01-2015

tekst 10

adaptado de: www.metromadrid.es, 29-03-2016

tekst 11

adaptado de: www.lasprovincias.es, 08-10-2015
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Correctievoorschrift HAVO

2016
tijdvak 1

Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

B
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Vraag

3

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 3
4

A

5

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

6

C

7

maximumscore 2
@Dedoenlallaga
@AnonimoForever
@Galland

2
1
0

negatief
negatief
niet

indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed
8

2
1
0

B

Tekst 4
9

B

10

A
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Vraag

Antwoord

11

maximumscore 1
nee

12

C

13

C

14

C

15

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 wel

Scores

indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed
16

C

17

A

2
1
0

Tekst 5
18

B

19

A

20

C

21

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
− reparatie van het huisje / herstel van de (geleden) schade
− gemiste inkomsten / huur (zolang het huisje niet verhuurd kan worden)
indien één element ontbreekt

22

0

C

Tekst 6
23

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7
24

A

25

B

26

D

27

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op twee van de volgende antwoorden:
− Haar boeken zijn in Spanje gepubliceerd.
− Zij volgde haar (Argentijnse) minnaar naar Spanje. / Ze heeft met haar
(Argentijnse) minnaar in Spanje gewoond.
− Haar dochter (Paula) is in Spanje ziek geworden / in coma geraakt.
indien één element ontbreekt

0

Opmerking
Als de kandidaat opschrijft “Haar dochter Paula is in Spanje gestorven.”,
ook een scorepunt toekennen.
28

B

29

D

Tekst 8
30

B

31

D

32

C

33

B

Tekst 9
34

B

35

C
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Vraag

36

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
− De gevoelens zijn hetzelfde gebleven.
− De manier van uiten is veranderd.
indien één element ontbreekt

37

0

A

Tekst 10
38

maximumscore 2
1 b
2 e
3 a
4 d
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 11
39

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− Nee, Dónde: nuestro prestigioso
− Nee, nuestro prestigioso campus
indien ‘nee’ ontbreekt

40

0

maximumscore 1
Ja, Los Naranjos da
indien ‘ja’ ontbreekt
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni 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

adaptado de: El País Semanal, 2012

tekst 2

adaptado de: Magazine Negoblog, 23-03-2012

tekst 3

adaptado de: www.elmundo.es, 15-03-2012

tekst 4

adaptado de: Mia, 2012

tekst 5

adaptado de: www.lavozdegalicia.es, 13-04-2013

tekst 6

adaptado de: El País, 07-11-2010

tekst 7

adaptado de: www.elle.es, 2012

tekst 8

adaptado de: El País Semanal, 2012

tekst 9

adaptado de: www.magazinedigital.com, 2012

tekst 10

adaptado de: Bonbarri, 2013

tekst 11

adaptado de: www.orangelanguageschool.es, 04-03-2012
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Correctievoorschrift HAVO

2016
tijdvak 2

Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
2

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

3

2
1
0

B

Tekst 3
4

B

5

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

6

C

7

A

8

B

9

maximumscore 1
Admite que / Por momentos

2
1
0

Tekst 4
10

B

11

B
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Vraag

Antwoord

Scores

12

C

13

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
De tatoeage mag niet zichtbaar zijn bij het dragen van een legeruniform.
Opmerking
Als de kandidaat het woord “uniform” niet vermeldt in het antwoord, geen
scorepunt toekennen.

14

D

15

D

16

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

17

2
1
0

B

Tekst 5
18

B

19

C

20

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

21

B

22

C
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Vraag

23

Antwoord

Scores

D

Tekst 6
24

D

25

B

Tekst 7
26

B

27

A

28

A

29

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op twee van onderstaande elementen:
− het slechte huwelijk dat zij had / het vele lijden tijdens haar huwelijk
− de scheiding van haar man
− het verlies van de voogdij over haar zoon
− de strijd om de voogdij over haar zoon
indien minder dan twee elementen

30

D

31

A

0

Tekst 8
32

D

33

C

34

C
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Vraag

35

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 –
2 tigre
3 lobo
4 bucardo
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 9
36

D

Tekst 10
37

D

38

maximumscore 1
Albert Corbi

Tekst 11
39

maximumscore 3
1 d
2 a
3 b
4 f
5 e
indien
indien
indien
indien

vijf goed
vier goed
drie goed
minder dan drie goed

3
2
1
0

Tekst 12
40

maximumscore 1
SaludAgua
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

adaptado de: www.elpais.com, 17-04-2012

tekst 2

adaptado de: Mía, 07-03-2012

tekst 3

adaptado de: SModa, El País, 2012

tekst 4

adaptado de: El País, julio de 2013

tekst 5

adaptado de: http://vidaefectiva.com, 2011

tekst 6

adaptado de: www.informador.com, 2013

tekst 7

adaptado de: Mia, mayo de 2012

tekst 8

adaptado de: XLSemanal, 27-05-2012

tekst 9

adaptado de: un email a VSDN, 2012

tekst 10

adaptado de: Mujer hoy, 19-12-2008

tekst 11

adaptado de: www.ocholeguas.com, 22-10-2012

tekst 12

adaptado de: Vanguardia, 22-03-2014
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Correctievoorschrift HAVO

2015

tijdvak 1

Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

maximumscore 1
de crème te mengen met een (geurloze) goedkope(re) (crème)
Indien in het antwoord de term ‘goedkope(re)’ ontbreekt
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
2

B

Tekst 3
3

A

4

B

5

D

6

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

7

A

8

A

9

A

10

A

2
1
0

Tekst 4
11

C

12

D

13

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed
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Vraag

Antwoord

14

D

15

D

16

A

17

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet

Scores

indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 5
18

B

19

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 6
20

B

21

C

22

A

23

D
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Vraag

24

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

25

C

26

C

2
1
0

Tekst 7
27

D

28

C

29

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

30

C

31

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8
32

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op drie van de volgende adviezen:
− spieren opwarmen / warming-up doen
− rekoefeningen doen (polsen)
− geschikt (sport)materiaal gebruiken
− goede techniek gebruiken
− overbelasting vermijden
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 9
33

A

34

A

Tekst 10
35

A

36

B

37

maximumscore 1
Me gustaría haber

38

C

Tekst 11
39

maximumscore 1
Jacinto
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12
40

maximumscore 1
(Consejo) 3
Opmerking
Als de kandidaat “¿Te aprietan los zapatos?” opschrijft, dit antwoord goed
rekenen.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni 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

adaptado de: Pronto, 2012

tekst 2

adaptado de: La Vanguardia, 2011

tekst 3

adaptado de: Psychologies, 2012

tekst 4

adaptado de: Harper’s Bazaar, 2012

tekst 5

adaptado de: www.muyinteresante.es, 2012

tekst 6

adaptado de: Suplemento de El País, 2012

tekst 7

adaptado de: www.elpais.com, 2008

tekst 8

adaptado de: Pronto, 2013

tekst 9

adaptado de: www.lasprovincias.es, 2012

tekst 10

adaptado de: Hello Valencia, abril de 2012

tekst 11

adaptado de: Mía, 2012

tekst 12

adaptado de: www.latino.msn.com, 2011
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Correctievoorschrift HAVO

2015

tijdvak 2

Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

2

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
houdt zich stil / verroert zich niet
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
3

A

Tekst 3
4

C

5

C

6

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

7

A

8

B

9

B

10

D

11

B

2
1
0

Tekst 4
12

C

13

C

14

D

15

D
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

17

B

18

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 niet

2
1
0

indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed
19

B

20

A

2
1
0

Tekst 5
21

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op (twee van de volgende):
− pas weggaan nadat je een of twee glaasjes hebt gedronken
− niet als laatste weggaan
− (de gastheer/vrouw) gedag zeggen
− (de gastheer/vrouw) bedanken
− zeggen dat het leuk was
− niet zeggen dat het niet leuk was
per juist antwoord

22

B

23

A

HA-1005-a-15-2-c

1

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: 115

Vraag

24

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 6
25

B

Tekst 7
26

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

27

C

28

D

29

B

30

D

31

B

2
1
0

Tekst 8
32

D

33

B

34

A
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Vraag

Antwoord

35

D

36

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet

Scores

indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed
37

B

38

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet

2
1
0

indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 9
39

maximumscore 1
1 wel
2 wel
indien twee goed
indien minder dan twee goed

1
0

Tekst 10
40

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11
41

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op (één van de volgende):
− Je moet fruitboompjes minder water geven in de winter.
− Je kunt fruitboompjes in de winter beter binnen zetten als het vriest.

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

adaptado de: Biológica, 2011

tekst 2

adaptado de: Época, 2012

tekst 3

adaptado de: Tiempo, 2012

tekst 4

adaptado de: El País Semanal, 2012

tekst 5

adaptado de: SModa, 2012

tekst 6

adaptado de: Psychologies, 2012

tekst 7

adaptado de: Mía, 2009

tekst 8

adaptado de: http://tiempo.infonews.com, 2012

tekst 9

adaptado de: Pronto, 2012

tekst 10

adaptado de: Revista You, 2011

tekst 11

adaptado de: Mía, marzo 2013
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Correctievoorschrift HAVO

2014

tijdvak 1

Spaans

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-1005-a-14-1-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: 119

4
5

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

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

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

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

B

3

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3
4

A

5

C

6

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

7

C

8

D

9

D

10

D

2
1
0

Tekst 4
11

D

12

B

13

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

14

A

15

C
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Vraag

Antwoord

16

B

17

D

Scores

Tekst 5
18

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 6
19

C

20

B

21

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

22

B

23

C

24

B

2
1
0

Tekst 7
25

C
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Vraag

Antwoord

26

C

27

B

28

B

29

C

Scores

Tekst 8
30

C

31

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 niet
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

32

A

33

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− de Spaanse ham is beter dan de Chinese
− die is goed / van hoge kwaliteit / voldoet aan de eisen van
consumenten die kwaliteit willen
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
34

maximumscore 2
Twee van de volgende antwoorden, waarbij een goed antwoord neerkomt
op:
− Ze vond het zelf afschuwelijk.
− Ze werd er onzeker door / dacht dat iedereen op haar lette.
− Ze heeft onvoldoende opgestoken / kennis opgedaan.
− Ze was jaloers op haar broers (die wel naar school mochten).
− Voor haar gevoel heeft ze een deel van haar jeugd gemist.
− Ze miste het contact met andere kinderen.
− Ze heeft geen kans gehad om het leuk / niet leuk te hebben (op
school).
per juist antwoord

35

1

maximumscore 1
Een van de volgende citaten:
− nee, Yo no
− nee, Simplemente a
indien in het antwoord ‘nee’ ontbreekt

0

Tekst 10
36

D

Tekst 11
37

C

Tekst 12
38

B
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Vraag

39

Antwoord

Scores

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

vijf goed
vier goed
drie goed
minder dan drie goed

3
2
1
0

Tekst 13
40

maximumscore 1
Nee, Las devoluciones se
indien in het antwoord ‘nee’ ontbreekt

0

Opmerking
Het antwoord “Nee, no se devuelve” ook goed rekenen.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 30 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

naar: Muy Junior

tekst 2

naar: Mujer hoy

tekst 3

naar: www.elle.es

tekst 4

naar: El País Semanal

tekst 5

naar: www.twitter.com/#!/Cosmopolitan.es

tekst 6

naar: Elle

tekst 7

naar: El Periódico

tekst 8

naar: www.directoalpaladar.com

tekst 9

naar: www.elpais.com

tekst 10

naar: Quo

tekst 11

naar: Pronto

tekst 12

naar een folder van USOCV

tekst 13

naar een folder van Desigual
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Correctievoorschrift HAVO

2014

tijdvak 2

Spaans

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3
3

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op een van de volgende antwoorden:
− de (jonge) leeftijd van de muzikanten / bandleden
− de bandleden zijn (pas) 16 / gemiddeld 16 (jaar)

4

D

5

A

6

D

7

A

8

B

9

C

Tekst 4
10

B

11

C

12

A

13

A

14

A

15

maximumscore 2
Twee van de volgende, waarbij een juist antwoord neerkomt op:
− openen van eigen winkels
− de Olympische Spelen (van 1992)
− veranderende ideeën over Spanje (door de Olympische Spelen van
1992)
− export / opening van winkels in het buitenland (in Londen, Milaan en
Parijs)
− reclamecampagnes / goede marketing
per juist antwoord
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5
16

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 6
17

C

18

D

19

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

20

C

21

B

22

B

23

C

24

B

2
1
0

Tekst 7
25

B
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Vraag

Antwoord

Scores

26

D

27

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op een van de volgende antwoorden:
− het heerlijk vinden om niets te doen
− ervan genieten om geen concreet doel te hebben
− een speciale relatie met de tijd hebben
− geen besef van tijd hebben

28

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

29

D

30

maximumscore 2
Twee van de volgende:
− (al spelend) leert een kind problemen oplossen
− (al spelend) leert een kind frustratie accepteren
− (al spelend) leert een kind geduldig zijn / wachten / dat niet alles
meteen kan
per juist antwoord

31

C

32

B

1

Tekst 8
33

C

34

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
(hun) redenen om de(ze) reis te maken / op reis te gaan
Opmerking
Als de kandidaat de inhoudelijke redenen opsomt, mag hiervoor ook het
scorepunt worden toegekend, bijvoorbeeld: ze willen graag ander eten
proeven; ze willen graag anders naar de wereld kijken, enz.
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Vraag

Antwoord

35

B

36

A

Scores

Tekst 9
37

A

38

B

Tekst 10
39

maximumscore 1
nee

Tekst 11
40

maximumscore 1
Een van de volgende antwoorden:
− Si el usuario
− se puede insertar
Opmerking
Het antwoord ‘Expulsión de emergencia’ ook goed rekenen.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: El Periódico

tekst 2

naar: Nuevo Vale

tekst 3

naar: www.elpais.com

tekst 4

naar: Suplemento de El País

tekst 5

naar: een folder van Oxxo

tekst 6

naar: Woman

tekst 7

naar: El País Semanal

tekst 8

naar: www.dandolelavuelta.com

tekst 9

naar: La Vanguardia

tekst 10

naar: Què!

tekst 11

naar: een folder van een cd-speler
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Correctievoorschrift HAVO

2013

tijdvak 1

Spaans

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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5

6
7

8
9

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

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
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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 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

A

2

B

Tekst 2
3

B

Tekst 3
4

D

5

A

6

B

7

C
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Vraag

8

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

9

2
1
0

D

Tekst 4
10

D

11

B

12

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

13

C

14

C

15

C

16

A

2
1
0

Tekst 5
17

C

Tekst 6
18

D
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Vraag

Antwoord

19

B

20

C

21

A

22

A

23

C

Scores

Tekst 7
24

B

25

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

26

A

27

A

28

A

29

B

30

A

31

A

2
1
0

Tekst 8
32

B

33

A

34

B
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Vraag

Antwoord

35

A

36

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel

Scores

indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed
37

2
1
0

A

Tekst 9
38

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
de vlek met melk behandelen / inwrijven / deppen en wassen
Opmerking
Voor het antwoord: ‘wassen in melk’ geen scorepunt toekennen.

Tekst 10
39

maximumscore 2
Twee van de volgende voorwaarden, waarbij een goed antwoord neerkomt
op:
− Ja, je moet tijdens de reis / het transport goed voor het dier zorgen.
− Ja, het dier mag geen overlast zijn / veroorzaken (voor andere
passagiers).
− Ja, het dier / de kooi (met het dier) mag niet te groot / te zwaar zijn.
− Ja, je moet een geldig paspoort hebben voor het dier.
− Ja, het dier moet gechipt / getatoeëerd zijn.
− Ja, het dier moet ingeënt zijn.
per juist antwoord
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11
40

maximumscore 1
nee, Todo lo anterior
Indien in het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ ontbreekt

0

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

6 Bronvermeldingen
tekst 1

de: La Vanguardia

tekst 2

de: Elle

tekst 3

de: Elle

tekst 4

de: www.marie-claire.es

tekst 5

de: www.elpais.com

tekst 6

de: Chica, n o 135

tekst 7

de: El País semanal

tekst 8

de: wordpress.com

tekst 9

de: Mía

tekst 10

de: un folleto de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)

tekst 11

de: www.portaventura.es
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Correctievoorschrift HAVO

2013

tijdvak 2

Spaans

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.
HA-1005-a-13-2-c
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Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

C

2

C

Tekst 2
3

B

4

D

5

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

6

2
1
0

D
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Vraag

Antwoord

7

D

8

C

9

C

10

Scores

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 3
11

B

12

C

13

C

14

B

Tekst 4
15

A

16

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− (hij heeft) de boom verkocht (aan een boomkweker / Ángel Cortiella)
− (hij heeft) de boom laten uitgraven om te verkopen / en verkocht
Opmerking
Voor alleen het antwoord “hij heeft de boom laten uitgraven” geen
scorepunt toekennen.
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Vraag

17

Antwoord

Scores

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

18

2
1
0

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op twee van de volgende:
− hij geeft de boom een speciale plek in een (goedbezocht) park
− hij geeft de boom de naam van zijn oorspronkelijke dorp
− hij laat bezoekers kennisnemen van de geschiedenis en de cultuur van
de plek waar de boom groeide
− hij laat bij de boom afbeeldingen zien van de olijfboomgaarden van
Càlig
per juist antwoord

1

19

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− De handel in oude olijfbomen is de laatste vier jaar sterk toegenomen.
Er zijn de afgelopen jaren / vier jaar al veel olijfbomen weggehaald
(voor verkoop).
− Er gaat door handel / commercie erfgoed verloren.

20

B

21

A

Tekst 5
22

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
Omdat biodiesel bijna even duur is (geworden) als gewone benzine.

Tekst 6
23

B

24

A
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Vraag

Antwoord

25

A

26

A

27

D

28

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel

Scores

indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 7
29

E

30

B

31

C

32

C

33

B

34

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

35

A

36

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende:
− omdat zij een ander(e) ballet(groep) / El Ballet de Monte Carlo hadden
verwacht
− omdat ze zagen dat het mannen waren
− omdat zij teleurgesteld waren (in de uitvoering)
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Vraag

Antwoord

Scores

37

C

38

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− het kan nog beter
− hij moet nog leren om goed op één been (op de spitzen) te staan

Tekst 8
39

B

Tekst 9
40

maximumscore 1
nee

Tekst 10
41

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− (Nee,) die zijn er niet in zwart.
− (Nee,) die zijn er alleen in blauw en groen.

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

naar: La Crónica Universitaria

tekst 2

naar: El País

tekst 3

naar: www.elpais.com

tekst 4

naar: El País

tekst 5

naar: Época

tekst 6

naar: www.abc.es

tekst 7

naar: El País Semanal

tekst 9

naar: http://www.mundo-geo.es/green-living/
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Correctievoorschrift HAVO

2012

tijdvak 1

Spaans

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 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
HA-1005-a-12-1-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

D

Tekst 2
2

D

3

D

Tekst 3
4

C

5

D

6

A

7

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

8

C

9

C

10

C

2
1
0

Tekst 4
11

C
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Vraag

Antwoord

Scores

12

C

13

A

14

C

15

maximumscore 2
Een goed antwoord komt neer op:
• de prijs(-kwaliteitverhouding) / de lage prijs
• het tijdstip (5 uur ’s ochtends) waarop je de fiets kon kopen

1
1

Opmerking
Voor het antwoord ‘de tijd’ geen scorepunt toekennen.
16

D

17

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
Hoe de dief fietsen steelt.
Opmerking
Een concrete samenvatting van de handelingen van de dief ook goed
rekenen.

18

C

Tekst 5
19

A

Tekst 6
20

A

21

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed
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Vraag

Antwoord

22

A

23

B

24

D

Scores

Tekst 7
25

B

26

D

27

A

28

D

29

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

30

2
1
0

C

Tekst 8
31

C

32

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

33

B

34

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
35

B

36

B

Tekst 10
37

D

38

A

Tekst 11
39

maximumscore 1
3, 7 en 8
indien minder dan drie nummers zijn opgeschreven

0

Opmerking
Als er méér dan drie nummers zijn opgeschreven, alleen de eerste drie
meetellen in de beoordeling.

Tekst 12
40

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
snoep(jes) eten (dan valt de kies er vanzelf uit)

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

de: Mía

tekst 2

de: LaVanguardia.es

tekst 3

adaptado de: El Norte de Castilla

tekst 4

adaptado de: Levante-EMV.com

tekst 5

de: elpaís.es

tekst 6

adaptado de: El País

tekst 7

de: El País dominical

tekst 8

de: Elle

tekst 9

de: El Centro, Méjico

tekst 10

de: El País
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Correctievoorschrift HAVO

2012
tijdvak 2

Spaans

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

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

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
HA-1005-a-12-2-c
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

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

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

maximumscore 2
Drie van de volgende tips, waarbij een juist antwoord neerkomt op:
uit alinea 2:
− enkele gewoontes veranderen
− tijdelijk niet uitgaan / niet met vrienden afspreken
uit alinea 3:
− een lijst maken met redenen waarom je bent gestopt
− de lijst met redenen waarom je bent gestopt nog eens doornemen
uit alinea 4:
− dingen doen om zin in roken tegen te gaan
− fruitsap met kleine slokjes / kruidenthee drinken
− sporten
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Opmerking
Een antwoord waarin een voorbeeld uit alinea 3 is verwerkt, ook goed
rekenen. Bijvoorbeeld: ‘opschrijven dat je gestopt bent voor je gezondheid’

Tekst 3
3

A

4

B

5

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4
6

A

7

C

8

A

9

A

10

C

11

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
Nayra krijgt nu (eindelijk) een (sport)beurs / financiële steun.

12

B

Tekst 5
13

A

14

A

15

A

16

C

17

B

18

C

19

maximumscore 1
Eén van de volgende, waarbij een juist antwoord neerkomt op:
− Ze nodigen toeristen/jongeren (op straat) uit om een bar/disco in te
gaan.
− Ze lokken toeristen naar binnen.
− Ze jagen op klanten.
− Ze proppen.

20

A
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Vraag

21

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 6
22

maximumscore 2
a 2
b 5
c 3
d 1
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

Tekst 7
23

B

24

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− een feest dat door de commercie / het Amerikaanse (cultureel)
imperialisme is opgelegd
− een feest dat bedacht is om mensen aan te zetten tot geld uitgeven /
consumeren
− een Amerikaanse traditie die naar Europa is overgewaaid

25

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− het begin van de winter / het donkere jaargetijde
− de overgang van de zomer naar de winter
− de zonnewende
voor een antwoord als ‘bijgeloof, enge nachten, heksen’

26

0

A
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Vraag

27

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

28

maximumscore 1
de Kelten

29

B

30

B

2
1
0

Tekst 8
31

C

32

B

33

D

34

C

35

maximumscore 1
2 en 5
indien slechts één activiteit is opgeschreven

36

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

37

0

2
1
0

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
38

A

Tekst 10
39

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 11
40

maximumscore 1
Camareros
Calahonda restaurante
indien slechts één titel is opgeschreven

0

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

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: El País

tekst 3

naar: El País

tekst 4

naar: Canarias

tekst 7

naar: El País Semanal

tekst 8
tekst 11

naar: El País
naar: Sur
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Correctievoorschrift HAVO

2011
tijdvak 1

Spaans

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

2

maximumscore 2
a 4
b 5
c 1
d 3
indien vier juist
indien drie juist
indien minder dan drie juist

HA-1005-a-11-1-c

2
1
0

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: 173

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
3

maximumscore 2
Twee van de volgende antwoorden, waarbij een juist antwoord neerkomt
op:
− Er waren geen nooduitgangen (in het hotel).
− Het personeel had geen aandacht voor gasten die de brand
meemaakten / die last hadden van de ongemakken.
− Hij moest de hotelrekening volledig betalen.
− Het hotelpersoneel verontschuldigde zich niet (voor de ontstane
problemen).
per juist antwoord

1

Opmerking
Voor het antwoord 'Er brak brand uit.' geen scorepunt toekennen.

Tekst 3
4

B

5

D

6

maximumscore 2
Twee van de volgende antwoorden, waarbij een juist antwoord neerkomt
op:
− Vanaf het ijs zoeken ze voedsel / jagen ze (op zeehonden).
− Ze gebruiken het ijs als vervoermiddel.
− Ze varen/drijven op het ijs naar plekken om jongen te krijgen.
− Zonder het ijs verdrinken ze (van vermoeidheid).
− Het ijs is hun natuurlijke omgeving / woonplaats.
per juist antwoord

7

C

8

B

1

Tekst 4
9

A

10

D
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Vraag

Antwoord

Scores

11

B

12

D

13

D

14

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op een van de volgende antwoorden:
− Omdat hij Spaans / geen Catalaans tegen ze praat.
− Omdat ze het vervelend vinden dat hij Spaans/Castiliaans praat.
− Omdat hun vader een andere taal met hen spreekt dan de taal die ze
op school leren/gebruiken.
Opmerking
Voor het volgende antwoord geen scorepunt toekennen:
Omdat ze hem niet (goed) begrijpen.

15

A

16

A

17

A

Tekst 5
18

maximumscore 2
a 3
b 2
c 1
indien drie juist
indien twee juist
indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 6
19

B

20

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7
21

A

22

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op de volgend twee:
• alles wat Spaans is vindt men in Nederland interessant.
• als buitenlandse/Spaanse schrijft ze in het Nederlands.

1
1

Opmerking
Als ‘buitenlandse’ of ‘Spaanse’ ontbreekt fout rekenen.
23

D

24

B

25

B

26

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

27

2
1
0

A

Tekst 8
28

D

29

C

30

A

31

A

32

C

33

C
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Vraag

34

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist
indien drie juist
indien twee juist
indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 9
35

A

36

A

37

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist
4 juist
indien vier juist
indien drie juist
indien minder dan drie juist

38

A

39

A

40

C

2
1
0

Tekst 10
41

maximumscore 1
Nee, El reproductor se
Opmerking
Alleen ‘nee’ niet goed rekenen.
Alleen ‘El reproductor se’ ook niet goed rekenen.

HA-1005-a-11-1-c

8

lees verder ►►►

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

Pagina: 177

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11
42

C

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

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Mía

tekst 2

El País

tekst 3

La Vanguardia

tekst 4

El Mundo

tekst 5

Muy Interesante Junior

tekst 6

www.elpaís.es

tekst 7

El País

tekst 8

Semana

tekst 9

Dominical

tekst 10

Clara

tekst 11

Gebruiksaanwijzing ZEN
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Correctievoorschrift HAVO

2010
tijdvak 1

Spaans
Spaans 1,2

tevens oud programma

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

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl).
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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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
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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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 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 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

D

Tekst 2
2

A

3

maximumscore 2
Alinea 2
d
Alinea 3
b
Alinea 4
a
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

2
1
0

4

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op één van de volgende:
− (zelf maar eens) in een kleine flat gaan wonen
− het goede voorbeeld geven (door in een flat van 30 m2 te gaan wonen)

5

B

6

C

Tekst 3
7

A

8

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4
9

D

10

A

11

D

12

C

13

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
(de kans om) vrienden/vriendinnen te maken / jongeren te leren kennen
Opmerking
Voor de volgende antwoorden geen punten toekennen:
− uitgaan / naar een feest gaan
− aan een missverkiezing meedoen

14

B

15

B

16

D

17

C

18

D

Tekst 5
19

C

20

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op één van de volgende:
− niet werken om het alcoholpromillage te verlagen
− mensen uitproberen/toepassen om het alcoholpromillage te verlagen
− mensen gebruiken om de politie te misleiden
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Vraag

21

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op één van de volgende:
− dat er gras groeit dat helpt om door een alcoholcontrole te komen
− dat het eten van gras het alcoholpromillage verlaagt
Opmerkingen
In plaats van gras ook 'kruiden' goed rekenen.
Beide elementen, gras/kruiden en alcohol(promillage), moeten in het
antwoord voorkomen.

22

maximumscore 2
Drie van de volgende:
− aarde eten
− (veel) water drinken
− braken
− (rauwe) knoflook eten
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

23

C

24

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist

2
1
0

Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

2
1
0

Tekst 6
25

C

Tekst 7
26

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8
27

A

28

A

29

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op één van de volgende:
− een eigen tv zender hebben.
− tv-programma's kunnen zien die voor hen gemaakt zijn.
− geen schotel/satelliet meer nodig hebben (om tv uit eigen land te
kijken).

30

B

31

D

32

C

33

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
Hij moet rekening houden met de verschillen in interesses van zijn
publiek/kijkers.

34

D

Tekst 9
35

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op één van de volgende:
− de lezers schamen zich (ervoor).
− de lezers durven niet te zeggen dat ze ze kopen/lezen.
− er is (ook) kritiek op.

36

B

37

D

38

A

39

C

40

B
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Vraag

Antwoord

41

C

42

D

Scores

Tekst 10
43

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 niet
4 wel

Tekst 11
44

maximumscore 1
Consejos para la práctica diaria

Tekst 12
45

maximumscore 1
Para … distancia.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

XL Semanal

tekst 2

Ragazza

tekst 3

El Periódico

tekst 4

Superpop

tekst 5

Internet

tekst 6

El País

tekst 7

Mía

tekst 8

Dominical

tekst 9

Dominical

tekst 10

Mía

tekst 11

Instrucciones de uso

tekst 12

Mía
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Correctievoorschrift HAVO

2009
tijdvak 1

Spaans
Spaans 1,2

tevens oud programma

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

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

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

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

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

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

A

Tekst 2
2

A

3

C

4

C

5

B

6

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
Zijn (getekende) personages écht laten lijken.

7

maximumscore 2
Twee van de volgende, waarbij een juist antwoord neerkomt op:
− je eigen manier van werken zoeken
− kijken wat wel en niet werkt
− van anderen leren
per juist antwoord

8

1

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3
9

D

Tekst 4
10

B

11

B

12

B

13

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
De meesten krijgen Robert de Niro helemaal niet te zien.

14

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op:
• poseren voor een foto / een foto laten maken
• (een formulier met) gegevens invullen

15

B

16

B

1
1

Tekst 5
17

D

18

C

19

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
veiligheidsmiddelen / veiligheidsmaatregelen
Opmerking
In het antwoord dient ‘veiligheid’ voor te komen.

20

maximumscore 1
(ja) Andino

21

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6
22

A

23

B

24

B

25

B

26

B

27

A

Tekst 7
28

A

29

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op één van de volgende:
− planning
− te weten waar je terechtkomt
− te weten welke mensen je ontmoet

30

maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

31

B

32

C

33

A
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Vraag

34

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Twee van de volgende antwoorden, die neerkomen op:
− Ze draagt verhullende kleding.
− Ze stelt zich wantrouwend op.
− Ze gaat op bepaalde tijdstippen niet alleen op stap.
− Ze luistert naar raad (van plaatselijke bewoners).
per juist antwoord

1

35

B

36

A

37

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op:
• weer gaan meedraaien in de maatschappij
• hun leven zo inrichten dat ze zo weer kunnen gaan reizen

1
1

Tekst 8
38

B

Tekst 9
39

A

40

A

41

A

42

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10
43

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
met een Barcelona Card

Tekst 11
44

maximumscore 1
(ja) Procurar que …
Opmerking
Het antwoord “sacarle más” ook goed rekenen.

Tekst 12
45

maximumscore 1
Een van de volgende antwoorden:
− (Ja) Tres Consejos
− (Ja) Si quiere buen tiempo

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

6 Bronvermeldingen
Tekst 2

Top Canarias

Tekst 3

Mujer de hoy

Tekst 4

Sur

Tekst 5

La Vanguardia

Tekst 6

Mía

Tekst 7

Dominical

Tekst 8

Diccionario

Tekst 9

La Vanguardia

Tekst 10

Viajeros

Tekst 11

Fusión

Tekst 12

Dominical
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Correctievoorschrift HAVO

2008
tijdvak 1

Spaans 1,2

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

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

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

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

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

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

maximumscore 1
De kern van een juist antwoord is:
hun beroep/bezigheden voordat ze beroemd werden (als acteur of zanger)

Tekst 2
2

maximumscore 2
1 b
2 e
3 d
4 a
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

2
1
0

Tekst 3
3

B

4

B

5

A

6

A

7

maximumscore 2
Drie van de volgende, waarbij de kern van het juiste antwoord is:
− (aan) zichzelf
− (aan) zijn fans
− (aan) zijn critici
− (aan) de media
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

8

2
1
0

A
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Vraag

Antwoord

Scores

9

A

10

maximumscore 1
Eén van de volgende, waarbij de kern van een juist antwoord is:
− (Hij is) sociaal betrokken/meelevend.
− (Hij wil) iets positiefs doen voor de maatschappij.
− (Hij wil) oorlogsslachtoffers/invaliden helpen.
− (Hij is) bescheiden.

11

maximumscore 1
Eén van de volgende, waarbij de kern van een juist antwoord is:
Als mensen die …
− vooruitkijken.
− innerlijke kracht hebben.
− vertrouwen hebben in de toekomst.
− gelovig zijn.
− positief blijven te midden van de ellende.

Tekst 4
12

C

13

maximumscore 1
De kern van een juist antwoord is:
afschuwelijk/lelijk/smakeloos/ordinair

14

D

Tekst 5
15

B

16

B

17

D

18

A

19

A

20

D

21

A

22

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6
23

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Of zij een insect/mier (wel of niet) zal opeten.
− Of zij iets zal eten wat je normaalgesproken/anders doodtrapt.
− Of het niet eng/vies is om een insect op te eten.

24

C

25

D

26

maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 juist
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

2
1
0

27

maximumscore 1
Eén van de volgende redenen, waarbij de kern van een juist antwoord is:
− Omdat ze geïmporteerd (moeten) worden / uit verre landen komen / de
logistiek duur is.
− Het gaat om kleine partijen.
− Het zijn delicatessen.

28

D

29

A

30

A

31

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7
32

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Hij wordt veel opgezocht/genoemd op internet.
− Dat hij (30 jaar na zijn dood) een van de meest opgezochte/genoemde
personen op internet is.
− Dat er veel informatie over hem op internet te vinden is.
− Hij is nog steeds populair.

Tekst 8
33

B

Tekst 9
34

A

35

maximumscore 2
• Renzo Rosso
• (oprichter en) president/voorzitter/baas van Diesel

36

B

37

D

38

B

39

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Ze willen de klant iets speciaals aanbieden.
− Ze willen dat de klant iets exclusiefs kan kopen.
− Ze willen exclusiviteit.

40

maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist

1
1

Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist
41

2
1
0

A

800023-1-044c

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: 202

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10
42

maximumscore 1
juni

Tekst 11
43

maximumscore 1
Siemens Bluetooth PTT

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 3

¡Hola!

tekst 4

Bravo

tekst 5

Nuevo Vale

tekst 6

El País Semanal

tekst 7

Sur

tekst 9

El País Semanal

tekst 10

El País

tekst 11

CNR
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Correctievoorschrift HAVO

2007
tijdvak 1

Spaans 1,2

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

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

700023-1-044c

1

lees verder fff

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: 204

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

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Antwoord

Scores

Tekst 1
1

B

2

A

Tekst 2
3

maximumscore 2
c
b
d
a
Indien vier goed
Indien drie of twee goed
Indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 3
4

B

5

D

6

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is (twee van de volgende)
− Ze konden haar niet in een kooi doen.
− Ze is niet gewend om in een kooi te zitten.
− Ze kan niet alleen gelaten worden. / Ze is altijd bij mensen.
− Het was een eis van Juan Luis.
per goed antwoord

7

1

maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed
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Vraag

Antwoord

Scores

8

B

9

B

10

B

11

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Terug (laten) brengen naar de plek waar ze gevangen zijn genomen /
vrijlaten.

12

B

13

C

14

B

Tekst 4
15

D

16

C

17

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Men zegt dat vrouwen die vrachtwagens (willen) besturen lesbisch zijn. /
Omdat men denkt dat zij lesbisch is.

18

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
ik eruit zie als een manwijf / ik er zo uitzie / ik daarop lijk.
Opmerking
Als het woord ”aspect” in het antwoord staat, 0 punten toekennen.

19

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dat ze die niet gaan ophangen in hun cabine. / Dat ze daarin niet
geïnteresseerd zijn.

20

C

21

C

700023-1-044c

5

lees verder fff

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: 208

Vraag

Antwoord

Scores

22

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
vrouwen (net als mannen) ook vrachtwagenchauffeur kunnen worden / ze
af wil rekenen met een cliché.

23

B

Tekst 5
24

C

Tekst 6
25

D

26

B

27

D

28

C

29

C

30

A

31

D

Tekst 7
32

C

Tekst 8
33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Omdat je een boemerang kunt maken in de vorm van een letter / alle
letters van het alfabet / allerlei vormen.

34

B
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Vraag

35

Antwoord

Scores

maximumscore 2
juist
onjuist
onjuist
juist

1
2
3
4

Indien vier goed
Indien drie goed
Indien minder dan drie goed

2
1
0

36

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
draait tegen de klok in; draait met de klok mee / draait de ene kant op;
draait de andere kant op.

37

C

38

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Hij zoekt nieuwe liefhebbers / hij neemt (zijn) vrienden mee (om ook
met de boemerang te gooien)
• Hij organiseert workshops voor kinderen

39

1
1

C

Tekst 9
40

maximumscore 3
Novios
Colegio
Moda
Cine
Imagen propia

1
2
3
4
5

Indien
Indien
Indien
Indien

vijf goed
vier goed
drie goed
minder dan drie goed

3
2
1
0

Tekst 10
41

maximumscore 1
Relief Band
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11
42

5

maximumscore 1
Cáncer

Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in
het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 3

El País Semanal

tekst 4

Sur (Málaga)

tekst 6

Nuevo Vale

tekst 7

www.elmundo.es

tekst 8

El País Dominical
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Spaans 1,2

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

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 Las memorias de Banderas
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hij vindt ze saai/oninteressant.

1 

Tekst 2
Maximumscore 1
De kern van een juist antwoord is:
Als je merkt dat er zonder toestemming gebruik is / wordt gemaakt van je
(persoons)gegevens.

2 

Tekst 3 Héroes del vértigo
3 

C

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze worden op grote hoogte uitgevoerd./ Ze bevinden zich op moeilijk te bereiken plaatsen.
Ze worden uitgevoerd door professionele klimmers.

4 

Opmerking
De antwoorden “Het zijn verticale klussen” en “Ze zijn gevaarlijk” (als enig antwoord)
moeten worden fout gerekend.
Maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist
4 onjuist

5 

Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed
6 

2
1
0

D
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist

7 

Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of geen goed
8 

2
1
0

D

Maximumscore 2
9  • 1 uitrusting / voorzorgsmaatregelen / veiligheidsmaatregelen / hulpmiddelen

• 2 werkzaamheden
10 

1
1

C

Tekst 4 Noticia de Argentina
11 

B

Tekst 5 Rafael, sombrerero de la tienda más antigua de España
12 

A

13 

B

14 

C

15 

C

16 

D

17 

A

18 

C

19 

E
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 6 Sordo, pero no mudo
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Over het feit dat haar zoon) zegt dat hij van (disco) muziek houdt / van iets houdt dat hij
niet kan horen.

20 

21 

A

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat je zo vroeg mogelijk moet beginnen doven te leren horen / met een behandeling.
Of:
Hoe jonger een kind is, hoe meer mogelijkheden er zijn het gehoor te ontwikkelen.

22 

23 

B

24 

B

Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

25 

Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of geen goed
26 

C

27 

A

2
1
0

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat Diego het eindsignaal niet hoort / na het eindsignaal (van de scheidsrechter) blijft
doorspelen (ondanks de waarschuwingen van de andere voetballers).
Of:
Dat Diego bij het voetballen problemen zal ondervinden van zijn doofheid.

28 

Tekst 7 Un bailongo disco con el uniforme del “cole”
29 

B

30 

A

31 

C

32 

C

33 

B
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 geen

34 

Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of geen goed
35 

2
1
0

B

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Om de schooldisco binnen te komen moest Mick Jagger) een (strop)das (van Schooldisco)
om doen.

36 

37 

C

Tekst 8
38 

C

Tekst 9 Información de tráfico
Maximumscore 1
nee

39 

Tekst 10 Horóscopo
Maximumscore 1
Tauro / Stier

40 

Tekst 11 Tu móvil a la última
Maximumscore 1
De kern van een juist antwoord is:
Je kunt mailen / bellen.

41 

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito.

Einde
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Spaans 1,2

Correctievoorschrift HAVO

20

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

05

Tijdvak 1

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
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3 Vakspecifieke regels
Voor het examen Spaans 1,2 HAVO kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Beoordelingsmodel
A ntwoorden

Deelscores

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

Tekst 1 Feli, buscadora de oro
1 

B

2 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Zij hebben haar/Feli enthousiast gemaakt voor het goudzoeken.

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• Het schudden van de schaal in cirkels.
• Het hebben van een vaste hand.

8 

Indien twee goed
Indien één goed
9 

A

10 

C

2
1

Tekst 2 Acudieron 10.000 ciclistas
11 

C

Tekst 3 Rita
12 

A
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A ntwoorden

Deelscores

Tekst 4 Etnoveterinaria
13 

A

14 

C

15 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Laag inkomen van de bevolking. / Onvruchtbare grond. / Dieren in slechte conditie.

16 

A

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De farmaceutische industrie profiteert van de kennis van de inheemse bevolking (en strijkt
het geld op/verdient er dik aan).

17 

Maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet

18 

Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of geen goed
19 

2
1
0

C

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De indiaanse boeren leren zelf hun medicijnen te maken. / De indiaanse boeren leren
zichzelf en hun dieren te genezen.

20 

Maximumscore 2
A−2
B−1
C−3

21 

Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of geen goed

2
1
0

Tekst 5 Las respuestas a la pregunta del mes
22 

C

Tekst 6 Manu Chao
23 

A

24 

A

25 

B

26 

B
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Deelscores

A ntwoorden

27 

C

28 

C

29 

B

30 

D

31 

A

Tekst 7 Un gesto anónimo
32 

B

Tekst 8 Una pantalla ...
33 

D

Tekst 9 Personal shoppers
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Voor mensen die weliswaar tijd kunnen hebben, maar) geen tijd willen verliezen / besteden
aan / geen zin hebben in / winkelen.

34 

35 

B

36 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Een Spanjaard) heeft er moeite mee / is niet gewend om voor diensten te betalen.
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Naast het doen van boodschappen voor klanten) verleent ze ook andere diensten (zoals het
organiseren van reizen en feesten.).

37 

Opmerkingen
• Het slechts noemen van één van de diensten (zoals het organiseren van reizen en feesten)

moet worden goedgerekend.
• “Het verkopen van tijd” moet worden foutgerekend.
38 

B

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het bespaart veel werk/tijd. / De klant hoeft geen advertenties te plaatsen (en kandidaten te
selecteren).

39 

500017-1-6c

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: 222

Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 onjuist

40 

Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed
41 

2
1
0

C

Maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist

42 

Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of geen goed

2
1
0

Tekst 10 De viaje con tu perro
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Je mag je hond meenemen als hij (heel klein is en) niet meer weegt dan 6 kg.

43 

Tekst 11 El valle de Valdivielso
Maximumscore 1
nee

44 

Tekst 12 Relatos
Maximumscore 1
Anónimas/Paula Izquierdo

45 

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien 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
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Erratumblad

Spaans 1,2
Centraal examen havo 2005
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo
Bij het centraal examen Spaans 1,2 havo
Op pagina 4 bij vraag 14 is het juiste antwoord:
B in plaats van C

N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren
Spaans 1,2 havo ter hand stellen.
De voorzitter van de CEVO
drs. J. Bouwsma

500017-E-06c-HA
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Spaans 1,2

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

04

Tijdvak 1

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste
tien kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare
formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 9 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 46 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 Spaans 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 La llegada de Brisbane a Madrid
1 

B

Tekst 2
2 

A

Tekst 3 Susana ha creado ...
3 

C

4 

C

5 

B

6 

D

7 

A

8 

C

9 

B

10 

C

11 

D

Tekst 4 Preguntas con 3 respuestas
Maximumscore 1
3

12 

Tekst 5 Consumidores desde la cuna
13 

B

14 

A

15 

B

16 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze zijn niet ongezond voor kinderen. / Ze zijn suikervrij en/of verrijkt met vitamine C.
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 juist

17 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed
18 

B

19 

D

20 

B

2
1
0

Tekst 6 Un ‘strip-tease’ ...
21 

B

Tekst 7 Moto-taxi
22 

C

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het verkrijgen van een vergunning / toestemming.
Het voldoen aan de normen / regels.

23 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(De moto-taxi’s) mochten niet meer rijden.

24 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De moto-taxi’s waren te licht / hadden te weinig vermogen / cilinderinhoud.
De motoren waren van het verkeerde type.

25 

Maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 juist

26 

Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee of minder antwoorden juist

2
1
0

Tekst 8 Entrevista a Cristina Hoyos, bailaora de flamenco
27 

B

Maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
• (Enerzijds positief, want) ze heeft goede herinneringen aan de gezelligheid / bloesemgeuren
/ het buiten spelen,
• (anderszijds negatief, want) ze herinnert zich de armoede bij haar thuis

28 
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Antwoorden

29 

B

30 

A

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Ze ontwikkelde zich tot een goede danseres / perfectioneerde haar techniek.
Ze werd beroemd / danspartner van Antonio Gades / opgenomen in het dansgezelschap van
Antonio Gades.

31 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Haar gevoel zei haar weg te gaan. / Ze wilde haar eigen weg gaan / groep oprichten. / Ze
vond dat de samenwerking lang genoeg had geduurd.

32 

33 

D

34 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Zijn manier van lopen op het podium.

35 

A

36 

B

37 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Omdat de vragen en antwoorden) kort zijn en/of elkaar snel opvolgen.
Opmerking
Het antwoord “De vragen worden gesteld aan een flamencodanseres.” moet ook worden
goed gerekend.
Tekst 9 Interesante

38 

B

Tekst 10 Las seis cosas …
Maximumscore 3
1−c
2−f
3−e
4−a
5−b
6−d

39 

Indien zes of vijf combinaties goed
Indien vier combinaties goed
Indien drie combinaties goed
Indien twee of minder combinaties goed
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 11 Parques nacionales: ...
Maximumscore 1
Aigües Tortes i Sant Maurici

40 

Tekst 12
Maximumscore 1
nee

41 
Einde
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Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

03

Tijdvak 1

Inzenden scores
Vul de scores van de alfabetisch eerste twintig
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 48 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 Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Cuatro ayuntamientos navarros …
1 

D

2 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hoe de campagne/actie in elkaar zit. / Wat je moet doen om een premie te krijgen.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als het antwoord niet in één zin wordt gegeven.
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Het idee dat jongeren) van de drank af te houden zijn / geen alcohol meer zullen drinken.

3 
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Antwoorden

4 

Deelscores

C

Maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

5 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed

2
1
0

Tekst 2 Cuando se pone la luz verde, …
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(ONCE wil dat) oversteekplaatsen worden uitgerust met een akoestisch signaal /
oversteekplaatsen worden aangepast voor blinden / blinden veiliger kunnen oversteken.

6 

Tekst 3 La abuela viajera
7 

D

8 

D

9 

Maximumscore 1
twee van de volgende:
domicilio portátil / casa-caracol / habitación con ruedas
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed

1
0

Opmerking
Geen scorepunt toekennen als “furgoneta” wordt genoemd.
10 

A

11 

C

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Omdat men vindt dat zij) in haar eentje (gevaarlijke) reizen maakt / er vreemde gewoonten
op nahoudt (voor haar leeftijd).

12 

13 

C

14 

D

15 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De bevolking/mannen van Pakistan.

16 

B

17 

C
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

18 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed
19 

2
1
0

D

Tekst 4 Un éxito de ‘pelotas’
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Het zijn voorbeelden van producten die) succes hebben/bekend zijn.

20 

Maximumscore 1
één van de volgende:
• tweeëneenhalf miljoen paar schoenen verkocht
• duizenden imitaties
• het meest winstgevende model

21 

22 

B

23 

A

24 

A

25 

C

26 

B

27 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Het vasthouden aan) de (Spaanse) traditie (van het platteland).
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De beginjaren van de Pelotas. / De lage verkoopcijfers (in het begin). / Het product beviel
de klanten niet.

28 

29 

A

30 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(Dat modeproducten) ongestraft worden nagemaakt / gekopieerd / slecht beschermd zijn.
Opmerking
Geen scorepunt toekennen als “ongestraft” of een woord dat / omschrijving die dit
weergeeft, ontbreekt.
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 5 Anécdotas y curiosidades
Maximumscore 1
3

31 

Tekst 6 Locos por el móvil
32 

A

33 

C

34 

B

35 

A

36 

C

37 

C

38 

A

39 

C

Tekst 7 Galápagos en apuros
40 

B

Tekst 8 Hacer el agosto
Maximumscore 2
A−2
B−4
C−1
D−3
of
1−C
2−A
3−D
4−B

41 

Indien vier antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 9 ¿Y a ti cómo te afecta el tiempo?
Maximumscore 1
herfst en/of winter

42 

Tekst 10 Urbión
Maximumscore 1
nee

43 
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 11 Cómo cuidar a una tortuga
Maximumscore 1
zeeschildpadden

44 

Opmerking
Goedgerekend dient te worden: de marina schildpad/ tortugas marinas/ la marina.
Tekst 12 Los 10 mejores restaurantes ...
Maximumscore 1
El Bulli

45 
Einde
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Spaans 1, 2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

03

Tijdvak 2
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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;

300036 CV7

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: 240

3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel

Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 DisneyQuest
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
(zelf) hebben bedacht/verzonnen/gecreëerd

1 

Opmerking
Wanneer als antwoord wordt gegeven: “virtueel/imaginair hebben gemaakt”, geen punt
toekennen.
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De bezoekers worden in een verhaal/ nieuwe/andere werkelijkheid geplaatst.
of
Het is een virtueel/denkbeeldig park.

2 
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Antwoorden

3 

Deelscores

C

Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist

4 

Indien vier antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed
5 

B

6 

B

7 

D

8 

B

2
1
0

Tekst 2 De la Politècnica a Australia en vehículo solar
9 

B

10 

C

11 

C

12 

B

13 

B

14 

C

15 

A

16 

B

Tekst 3 Maitena y sus mujeres alteradas
17 

D

18 

B

19 

A

20 

Maximumscore 1
(strip)tekenen
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Om geld te verdienen.

21 
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

22 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoorden goed

2
1
0

Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 onjuist

23 

Indien vier antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

24 

A

25 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat ze een aantal strips moet leveren binnen een bepaalde tijd.

26 

B

Tekst 4 Fría pero no helada
27 

A

Tekst 5 Pregunta lo que quieras
Maximumscore 1
3 / Él ni me ha mirado

28 

Tekst 6 ¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad?
29 

B

30 

C

31 

A

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Hij probeerde de flamenco te veranderen / moderniseren. / Hij week af van de flamenconormen.

32 

Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

33 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoorden goed
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Antwoorden

Deelscores

34 

D

35 

A

36 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
zijn nadelig voor/belemmeren/beïnvloeden negatief
Opmerking
Wanneer alleen “beïnvloeden” wordt ingevuld geen punt toekennen.

37 

C

Tekst 7 ¿Deben repasar los niños en verano?
38 

B

Tekst 8 La conciencia del Nobel
39 

D

Tekst 9 El Pepino volvió a las calles de La Paz
40 

C

Tekst 10 Concurso
Maximumscore 1
Ja, Reportaje

41 

Tekst 11 Junta de Andalucía
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Van tevoren moeten de dag en het tijdstip van het bezoek worden aangekondigd.

42 

Tekst 12 Carnés jóvenes, un …
Maximumscore 1
nee

43 
Einde
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Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 29 mei de scores van de
alfabetisch eerste twintig 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;

200017 CV8

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: 246

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 Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Deelscores

Antwoorden

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Entrevista a Jane Goodall
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Als ze zich bij mannetjes bevindt die de grenzen van hun gebied bewaken / patrouilleren bij
de grenzen van hun gebied.

1 

Als ze zich bij de mannetjes bevindt
Als de mannetjes patrouilleren
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
1. onjuist
2. onjuist
3. juist
4. onjuist
5. juist

2 

Indien
Indien
Indien
Indien
3 

5
4
3
2

beweringen goed
beweringen goed
beweringen goed
of minder beweringen goed

3
2
1
0

B

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Ze heeft ze zelf (behalve planten) ook vlees zien eten. / Ze heeft zelf gezien dat ze
alleseters zijn.

4 

5 

A

6 

D

7 

C

8 

E

9 

D

10 

B

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
1: Het hebben van emoties.
2: Het bestaan van een band/relatie tussen moeder en kind.
3: (Zinloos) Gewelddadig zijn / misbruik maken van macht.

11 

Indien 3 overeenkomsten goed
Indien 2 overeenkomsten goed
Indien 1 of 0 overeenkomsten goed

2
1
0

N.B. Indien nodig, dient artikel 3.5 uit de algemene regels van het correctievoorschrift te
worden toegepast.
Tekst 2 Eva, polideportista
12 

A

13 

A

14 

C

15 

C

16 

D
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Antwoorden

17 

A

18 

D

19 

C

20 

B

21 

A

Deelscores

Tekst 3 Disimulada entre el …
22 

B

Maximumscore 2
1. juist
2. onjuist
3. onjuist

23 

Indien 3 beweringen goed
Indien 2 beweringen goed
Indien 1 of 0 beweringen goed

2
1
0

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Het is een mengsel van verschillende muzieksoorten. / Het heeft zich vermengd met
inheemse/typische/Colombiaanse muzieksoorten/muziekstijlen.

24 

25 

D

Tekst 4 Goomer
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Goomer heeft haar beledigd / vindt alleen haar creditcard mooi.

26 

Tekst 5 A falta de olas
27 

C

Tekst 6 Después de 40 años…
28 

A

Tekst 7 Lejos de casa
29 

B

Tekst 8 De ti depende
30 

D

31 

A

32 

C
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Antwoorden

Deelscores

33 

B

34 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Het zijn artikelen/producten uit derde wereldlanden waarvoor een
eerlijke/goede prijs is betaald.

35 

B

36 

C

37 

C

38 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De consument moet zijn afkeuring laten blijken / brieven sturen aan de directie van de
multinationals en aan de media / zich solidair verklaren.

39 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
zijn gemaakt onder slechte arbeidsomstandigheden. / tegen een te laag loon zijn
geproduceerd.
fabricagefouten hebben

0

Maximumscore 2
A2
B3
C4
D1

40 

Indien 4 combinaties goed
Indien 3 combinaties goed
Indien 2 of minder combinaties goed

2
1
0

Tekst 9 A los toros
Maximumscore 1
nee

41 

Tekst 10 Cacique aventura
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Goed kunnen omgaan met anderen /en/of/ sportieve en culturele belangstelling hebben.

42 

Tekst 11 Primer concurso de relato corto
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
elk ingezonden verhaal vergezeld gaat van een originele coupon uit het tijdschrift Clara
(geen kopieën).

43 

200017 CV8

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: 250

Antwoorden

Deelscores

Tekst 12 Menos humos
Maximumscore 1
nee

44 
Einde
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Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 2
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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 48 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 Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel

Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Goomer, estrella de cine
1 

A

2 

D

3 

C

4 

B

5 

B

6 

A

200028 CV8

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: 254

Antwoorden

7 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Hun ideeën zijn nog lang niet uitgeput.

8 

C

9 

E

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
afstandelijk/koel.

10 

foutgerekend moeten worden antwoorden als: slecht/vijandig/intiem/goed.
11 

C

Tekst 2 Goomer
12 

C

Tekst 3 DisneyQuest
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
(zelf) hebben bedacht/verzonnen/gecreëerd

13 

Indien als antwoord wordt gegeven: virtueel/imaginair hebben gemaakt

0

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De bezoekers worden in een verhaal/ nieuwe/andere werkelijkheid geplaatst.
of
Het is een virtueel/denkbeeldig park.

14 

15 

C

Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist

16 

Indien 4 antwoorden goed
Indien 3 antwoorden goed
Indien 2 of minder antwoorden goed
17 

B

18 

B

19 

D

20 

B
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 4 De la Politècnica a Australia en vehículo solar
21 

B

22 

D

23 

A

24 

C

25 

B

26 

B

27 

C

28 

A

29 

B

30 

B

Tekst 5 Fría pero no helada
31 

A

Tekst 6 Pregunta lo que quieras
Maximumscore 1
3/ Él ni me ha mirado

32 

Tekst 7 ¿Por qué triunfa el flamenco en la actualidad?
33 

B

34 

C

35 

A

36 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Hij probeerde de flamenco te veranderen/moderniseren. / Hij week af van de flamenconormen.
Maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist

37 

Indien 4 beweringen goed
Indien 3 beweringen goed
Indien 2 of minder beweringen goed
38 

2
1
0

D
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Antwoorden

39 

B

40 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
zijn nadelig voor/belemmeren

41 

C

Deelscores

Tekst 8 La conciencia del Nobel
42 

D

Tekst 9 Correo abierto
Maximumscore 1
Mayra (Mir)

43 

Uxue (Vegas) niet fout rekenen
Tekst 10 Concurso
Maximumscore 1
Ja, Reportaje.

44 

Tekst 11 Junta de Andalucía
Maximumscore 1
Van tevoren moeten de dag en het tijdstip van het bezoek worden aangekondigd.

45 

Tekst 12 ¿Cómo bañar a tu gato?
Maximumscore 1
nee

46 
Einde
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■■■■
Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni de scores van de
alfabetisch eerste tien kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.

100016

CV8

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: 258

■■■■

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 Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 Luna de miel … ¿en la Luna?

1 ■

B

2 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Er is water/ijs ontdekt op de maan.

3 ■

D

4 ■

B
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 2 Mata Rangi II Breitling Expedition

5 ■

D

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Het is moeilijk de routes/geschiedenis van de scheepvaart te achterhalen.
of
Er zijn op zee geen sporen meer te vinden van de scheepvaart.
of
De sporen van de scheepvaart zijn op zee uitgewist.

6 ■

Indien een letterlijke vertaling wordt gegeven
7 ■

0

A

Maximumscore 2
8 ■

Beweringen
1 Het idee voor de expeditie ontstond bij het uittesten van
Breitling-horloges.
2 Mata Rangi is de naam van een vroegere indiaanse boot.
3 Mata Rangi II is zowel qua ontwerp als materiaalgebruik
een kopie van een originele indiaanse boot.
4 Vroeger werden de boten, in opdracht, door de eigen
bevolking gemaakt.

Waar

Niet waar
X
X
X

X

Indien 4 beweringen goed
Indien 3 beweringen goed
Indien 2 beweringen goed
Indien 1 bewering goed

2
1
1
0

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Bewijzen dat er contact bestond tussen verschillende culturen door middel van scheepvaart.

9 ■

Opmerking
Het antwoord moet worden foutgerekend als de verwijzing naar scheepvaart ontbreekt.
10 ■

B

11 ■

B

12 ■

A

■■■■

Tekst 3 Dieciséis millones de mascotas alegran la vida a los españoles

13 ■

B

14 ■

A

15 ■

C

16 ■

A

17 ■

B
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Antwoorden

18 ■

D

19 ■

C

20 ■

D

21 ■

D

22 ■

C

23 ■

C

■■■■

Deelscores

Tekst 4 Cuando Remedios perdió los zapatos

24 ■

C

■■■■

Tekst 5 Carta El País

25 ■

A

■■■■

Tekst 6 Entrevista con George Lucas

26 ■

A

27 ■

A

28 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Hij verwacht dat deze film een succes wordt.

29 ■

C

30 ■

D

31 ■

A

32 ■

B

33 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De film is grotendeels gemaakt met de computer.

34 ■

C

35 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
George Lucas heeft meer vrijheid/een grotere controle bij het maken van films.

■■■■

Tekst 7 La tomatina de Buñol
Maximumscore 1
Het begint om 12 uur ’s middags en het duurt 1 uur.

36 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
… de mensen elkaar met tomaten bekogelen.

37 ■
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
fase 1: de kreet “Tomate, tomate” / de aanvoer van tomaten
fase 2: het tomatengevecht
fase 3: de grote schoonmaak / alles en iedereen wordt schoongespoeld met water / het
dorpsplein verandert in een compleet bad

38 ■

Indien 3 fasen goed
Indien 2 fasen goed
Indien 1 fase goed

2
1
0

39 ■

C

40 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De oorsprong van het feest. / Het ontstaan van het feest.

41 ■

B

■■■■

Tekst 8 Garfield

42 ■

C

■■■■

Tekst 9 Convocatoria premios Ortega y Gasset de periodismo 1997 prensa y fotografía
Maximumscore 1
Nee, want alleen foto’s die in 1996 gepubliceerd zijn geweest mogen meedingen.

43 ■

■■■■

Tekst 10 Cervezas con vocación de refresco
Maximumscore 1
HR

44 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Het zijn bieren die ijskoud/op lage temperaturen dienen te worden gedronken.

45 ■

Indien alleen als antwoord wordt gegeven: “dienen als dorstlesser”

0

Maximumscore 1
nee

46 ■

■■■■

Tekst 11 Animación
Maximumscore 1
Yankee Doodle Mouse / Blancanieves y los siete enanitos.

47 ■

■■■■

Tekst 12 Restaurantes
Maximumscore 1
nee

48 ■
Einde
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■■■■
Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl)

Correctievoorschrift HAVO

100020

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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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 de 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 Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 Goomer, estrella de cine

1 ■

A

2 ■

D

3 ■

C

4 ■

B

5 ■

B

6 ■

A
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Antwoorden

Deelscores

7 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Hun ideeën zijn nog lang niet uitgeput.

8 ■

C

9 ■

E

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
afstandelijk/koel

10 ■

Opmerking:
Foutgerekend moeten worden antwoorden als: slecht/vijandig/intiem/goed.
11 ■

C

■■■■

Tekst 2 Goomer

12 ■

C

■■■■

Tekst 3 Casarse en España
Maximumscore 2

13 ■

BEWERINGEN
In landen waar trouwen
heel belangrijk wordt
gevonden, wordt ook het
meest gescheiden.

WAAR

X

In Spanje is het scheidingspercentage hoger dan in
Duitsland.

X

Fransen scheiden vaker
dan Engelsen.

X

Indien 3 beweringen goed
Indien 2 beweringen goed
Indien 1 of 0 beweringen goed
14 ■

A

15 ■

C
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
16 ■

BEWERINGEN

WAAR

NIET WAAR

Romantiek is de laatste
jaren steeds belangrijker
geworden in relaties.

X

Het idee van ‘vrije liefde’
heeft afbreuk gedaan aan
waarden zoals trouw.

X

Relaties zijn kortstondiger
maar zijn diepgaander
dan vroeger.

X

Nu wordt ontrouw van de
partner doorgaans niet
meer getolereerd in relaties.

X

Indien 4 beweringen goed
Indien 3 of 2 beweringen goed
Indien 1 of 0 beweringen goed

2
1
0

17 ■

B

18 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Steeds meer paren trouwen alleen voor de wet (en niet meer in de kerk).

19 ■

D

20 ■

A

21 ■

A

■■■■

Tekst 4 Multados por hablar español

22 ■

A

23 ■

A

24 ■

A

25 ■

B

26 ■

A

27 ■

B

28 ■

D

29 ■

C

30 ■

B

■■■■

Tekst 5 ¿Hay realmente sequía en España?

31 ■
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Antwoorden

32 ■
•
•

Deelscores

Maximumscore 2
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Omdat er weer maatregelen getroffen zouden worden om het watergebruik te beperken
Omdat de landbouwgronden weer zouden uitdrogen. / Omdat er weer schaarste zou
ontstaan aan landbouwproducten. / Omdat er weer problemen in de landbouw zouden
ontstaan

33 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Er zit nog genoeg water in de waterreservoirs. / Er is nog genoeg water in voorraad.

34 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Omdat je niet zeker weet waar en wanneer de neerslag valt.

35 ■

C

36 ■

D

37 ■

B

■■■■

1

Tekst 6 Un fotógrafo de pueblo

38 ■

A

■■■■

Tekst 7 La fiebre del Che Guevara

39 ■

C

40 ■

B

41 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Che Guevara was communist. / Che Guevara was fel gekant tegen het kapitalisme.
Maximumscore 1
Twee van de volgende fragmenten of relevante onderdelen van deze fragmenten:
regel 11 –13: ‘Parece … dinero.’
regel 14 – 24: ‘Adivinen … capitalismo?’
regel 36 – 40: ‘Bueno … más.’
regel 40 – 45: ‘La sociedad … ideológico.’
regel 96 – 100: ‘Esperemos … comunismo.’
regel 100 – 105: ‘Nos vemos … CD.’

42 ■

Indien slechts één fragment is opgeschreven

■■■■

0

Tekst 8 Si tienes perro, cumple las reglas de seguridad
Maximumscore 1
Ja, hij moet een boete betalen (van 250.000 – 2.500.000 pesetas).

43 ■

■■■■

Tekst 9 El renacimiento y América 1450–1550
Maximumscore 1
nee

44 ■
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■■■■

Deelscores

Tekst 10 Vragenrubriek “Pregúntaselo a Amy”
Maximumscore 1
‘Existen … lazo.’

45 ■

■■■■

Tekst 11 Correo abierto
Maximumscore 1
Mayra (Mir)

46 ■

Opmerking
Uxue (Vegas) moet niet worden foutgerekend.

■■■■

Tekst 12 ¿ Cómo bañar a tu gato?
Maximumscore 1
nee

47 ■
Einde
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Correctievoorschrift HAVO

Spaans oude en nieuwe stijl

■■■■

16-12-99

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

00

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni op de daartoe verstrekte
optisch leesbare formulieren naar het Cito
zenden:
• voor de oude stijl per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl per school de scores
van de alfabetisch eerste tien, maar bij
voorkeur vijftien kandidaten; bovendien
voor de nieuwe stijl per school de
totaalscores van alle kandidaten.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regel
Voor het vak Spaans oude en nieuwe stijl HAVO is de volgende vakspecifieke regel
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 Alarma en Coslada

1 ■

C

2 ■

A

3 ■

B

4 ■

B

5 ■

C
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De automobilist had besloten een pop in zijn auto te plaatsen om diefstal te voorkomen.

6 ■

•
•
•

7 ■

Goedgerekend kunnen worden antwoorden als:
om diefstal aan of van zijn auto te voorkomen
om een pop in zijn auto te plaatsen
om zijn auto te beveiligen tegen dieven
D

■■■■

Tekst 2 La Casera, gaseosa insuperable y única

8 ■

A

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
La Casera hield op uitsluitend Spaans te zijn. / La Casera kwam gedeeltelijk in handen
van een buitenlandse firma.

9 ■

La Casera werd overgenomen door een buitenlandse firma / Bavaria / Avianca.
10 ■

C

11 ■

B

12 ■

A

13 ■

D

14 ■

B

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
de verkopen terug lopen / La Casera marktaandeel verliest / de consumenten La Casera
steeds vaker links laten liggen.

15 ■

•
•
•
•
•

16 ■

17 ■

18 ■

000008

0

La Casera ook andere producten is gaan verkopen
er mensen worden ontslagen
er veel concurrentie is
er wordt gereorganiseerd
er minder gaseosa wordt gedronken

0
0
0
0
0

A

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Zij heeft niet de kracht/mogelijkheid om snel te reageren/in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen in de markt. / La Casera heeft niet genoeg geld/middelen om te kunnen
concurreren/reclame te maken.
A
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Antwoorden

■■■■

Tekst 3 Laura Pozo, una andaluza en Irlanda del Norte

19 ■

D

20 ■

B

21 ■

B

22 ■

C

23 ■

D

24 ■

A

25 ■

C

26 ■

C

27 ■

A

28 ■

C

29 ■

B

■■■■
30 ■

■■■■

Tekst 4 Atracadora a los 76 años
Maximumscore 1
B–D–C–A
Tekst 5 Entrevista a Albert Uderzo, padre de Obélix

31 ■

C

32 ■

D

33 ■

A

34 ■

A

35 ■

D

36 ■

A

37 ■

38 ■

39 ■

000008

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Zij waren bang dat de komst van de t.v. het einde van het stripboek zou betekenen. / Zij
waren bang dat ze door de komst van de t.v. hun werk zouden verliezen.
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
De leraren gebruiken de stripboeken van Asterix en Obelix om hun leerlingen Latijn te
leren.
A
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Antwoorden

40 ■

■■■■
41 ■

■■■■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
amuseren/vermaken
Tekst 6 Lluvia de ranas
C

Tekst 7 ¿Qué les parece?

42 ■

A

43 ■

B

■■■■
■■■■

Deelscores

Vraag 44 oude stijl

Tekst 8 Tradiciones
Maximumscore 4

44 ■

STELLINGEN

WAAR

Het begrip „Luna de Miel” is sinds
de Oudheid helemaal veranderd.

X

NIET WAAR

In de Oudheid werden de kruimels
van de bruidstaart door het
bruidspaar opgegeten. Zo
verzekerden zij zich van een lang en
gezond leven.
De betekenis van het gebruik dat
een bruid iets „ouds”, „nieuws”,
„geleends” en „blauws” bij zich
moet hebben is niet veranderd.

X

X

De traditie dat de bruid haar
bruidsboeket in de lucht gooit is
afkomstig uit Amerika. Dit brengt
geluk.

■■■■
■■■■

X

Vragen 44 t/m 47 nieuwe stijl

Teksten 8 tot en met 11

44 ■

Maximumscore 1
nee

45 ■

Maximumscore 1
ja, „Bocados de realidad”

46 ■

Maximumscore 1
nee

47 ■

Maximumscore 1
ja, Laiker

Einde
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Spaans oude en nieuwe stijl

■■■■
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■■■■

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 48 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 Spaans oude en nieuwe stijl HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan.
Indien toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 El descanso animado

1 ■

C

2 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
afwisselend/dynamisch

3 ■

C

4 ■

C
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Deelscores

5 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
… werk zocht dat beter paste bij haar interesses/capaciteiten/persoonlijke behoeften.

6 ■

D

7 ■

C

8 ■

A

9 ■

A

10 ■

C

11 ■

D

12 ■

B

■■■■

Tekst 2 Victoria Fumadó pediatra en Barcelona y médico tropical en Africa

13 ■

A

14 ■

A

15 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Victoria Fumadó gaat steeds voor een korte periode naar Afrika om er te werken.
De toevoeging “met haar gezin/kinderen” moet niet worden foutgerekend.

16 ■

C

17 ■

A

18 ■
•
•

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
ze werd als vrouw niet/minder geaccepteerd door de mannen
ze werd niet als lerares geaccepteerd door mannelijke studenten

19 ■

A

20 ■

B

21 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
ziekte en dood worden als een natuurlijke gang van zaken beschouwd

22 ■

Maximumscore 2
Alinea 1: Cómo surgió el trabajo
Alinea 2: Profesión y familia
Alinea 5: Diferencias culturales
Alinea 6: Enfermedad y muerte
1 combatie goed
2/3 combinaties goed
4 combinaties goed

23 ■
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Antwoorden

■■■■

Tekst 3 Agentes ilustrados

24 ■

B

25 ■

B

26 ■

C

27 ■

B

28 ■

A

29 ■

D

30 ■

C

31 ■

B

32 ■

D

33 ■

D

34 ■

C

35 ■

B

■■■■
36 ■

■■■■
37 ■

■■■■

Tekst 4 Carta Geomundo
C

Tekst 5 Preguntas con 3 respuestas
Maximumscore 1
briefschrijver 1/Javier Ayala
Tekst 6 Internet y el rinoceronte

38 ■

B

39 ■

A

40 ■

A

■■■■

Tekst 7 Después de haber…

41 ■

A

42 ■

D

43 ■

C

■■■■
■■■■
44 ■

000014

Deelscores

Vragen 44 t/m 47 oude stijl

Tekst 8 Un bosque protegido
B

CV11/12

5
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Antwoorden

45 ■

A

46 ■

C

47 ■

D

■■■■
■■■■

Deelscores

Vragen 44 t/m 47 nieuwe stijl

Teksten 8 tot en met 11

44 ■

Maximumscore 1
ja, La costa de Cantabria

45 ■

Maximumscore 1
ja, 57.730 pesetas

46 ■

Maximumscore 1
ja, Benasque

47 ■

Maximumscore 1
ja, “Spirou. El caso del falso colaborador”

Einde

000014

CV11/12

6
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EXAMEN SPAANS HAVO, EERSTE TIJDVAK 1999
Correctiesleutel
vraag 1
vraag 2
vraag 3
vraag 4
vraag 5
vraag 6
vraag 7
vraag 8
vraag 9
vraag 10
vraag 11
vraag 12
vraag 13
vraag 14
vraag 15
vraag 16
vraag 17
vraag 18
vraag 19
vraag 20
vraag 21
vraag 22
vraag 23
vraag 24
vraag 25
vraag 26
vraag 27
vraag 28
vraag 29
vraag 30
vraag 31
vraag 32
vraag 33
vraag 34
vraag 35
vraag 36
vraag 37
vraag 38
vraag 39
vraag 40
vraag 41
vraag 42
vraag 43
vraag 44
vraag 45
vraag 46
vraag 47
vraag 48
vraag 49
vraag 50

C
B
B
A
B
D
A
B
B
B
B
C
B
D
C
C
C
A
C
D
A
D
D
B
A
A
D
C
A
A
B
A
C
A
B
C
D
A
A
C
A
C
B
D
B
B
C
C
C
D
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