
■■■■

000014 CV7 /8 Begin

Correctievoorschrift HAVO en VHBO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Hoger
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Inzenden scores
Uiterlijk op 23 juni, alleen voor de oude
stijl, de scores van de alfabetisch eerste vijf
kandidaten per school op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor de toets oude stijl kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald; voor de
toets nieuwe stijl 47 scorepunten. Scorepunten worden toegekend op grond van het door
de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf
gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Duits oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

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

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■ 4 Antwoordmodel

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

■■■■

■■■■ Tekst 1 Nicht nur Sonnenseiten

Maximumscore 1
1 ■■ Of het product de beschermende factor bezit zoals is aangegeven. /

Of de producten waarmaken wat ze beloven.

Indien: Of de bescherming tegen UVA-stralen voldoende is. /
Of de zonnecrèmes de huid werkelijk beschermen tegen straling

2 ■ A

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 3 Lees verder

Vragen 1 tot en met 44 oude stijl
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Maximumscore 1
3 ■■ Je weet niet hoe lang je tegen UVA-stralen beschermd bent. /

Over de bescherming tegen UVA-stralen heb je onvoldoende zekerheid. /
Omdat de effectiviteit van UVA-filters onbekend is. /
Omdat de bescherming door de zonnemelk niet te hoog moet worden ingeschat. /
Omdat de gevolgen van te lange blootstelling aan UVA heel vervelend kunnen zijn.

Indien: De bescherming tegen de zon geldt alleen voor UVB. /
Hoe langer je in de zon blijft, des te erger de gevolgen van UVA-straling zijn

Maximumscore 1
4 ■■ Omdat deze middelen voorkomen dat de huid uitdroogt. /

Omdat deze middelen de huid voldoende vochtig houden. /
Acceptabel: Omdat deze middelen de huid goed verzorgen en beschermen.

Indien: Ze hadden een hoog vochtigheidsgehalte en dat is goed voor de huid. /
Deze twee producten bevatten veel water in vergelijking met andere middelen tegen
zonnebrand

Maximumscore 1
5 ■■ Geen enkel product leidde (bij de proefpersonen) tot huidirritatie.

Indien: Geen enkel product blijkt echt goed te zijn voor de huid

6 ■ C

■■■■ Tekst 2 Der Abend der Niederlage

7 ■ C

8 ■ C

9 ■ C

10 ■ E

11 ■ F

12 ■ C

13 ■ B

■■■■ Tekst 3 Fußball-Rechte: Rupert ex machina

14 ■ B

■■■■ Tekst 4 Gefahrlos

Maximumscore 1
15 ■■ Reclame die je niet bewust waarneemt. /

Stiekeme reclame.

16 ■ D

Maximumscore 1
17 ■■ Dabei konnte … bewiesen werden.

Antwoorden Deel-
scores
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18 ■ C

19 ■ B

Maximumscore 1
20 ■■ Nee, want (eventueel: Ja, maar) het werkt alleen als er meteen gekocht kan worden (en

dat gebeurt praktisch nooit).

■■■■ Tekst 5 Trinkwasser-Niveau

21 ■ D

■■■■ Tekst 6 Wenn die Scham verlorengeht

22 ■ D

23 ■ B

24 ■ B

25 ■ A

26 ■ D

27 ■ D

Maximumscore 1
28 ■■ (Gewiß ist es richtig,) daß der … teilnehmen läßt

29 ■ B

30 ■ B

31 ■ D

32 ■ C

33 ■ D

■■■■ Tekst 7 Frau am Steuer

34 ■ D

35 ■ C

36 ■ B

■■■■ Tekst 8 Tierschutz ins Grundgesetz!

Maximumscore 2
37 ■■ Proeven met dieren en het houden van dieren.

Indien één element goed is

■■■■ Tekst 9 Bedienungsanleitungen

38 ■ A

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 5 Lees verder
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Maximumscore 1
39 ■■ De gebruiksaanwijzing van de ISDN(-installatie) / telefoon moet nog gelezen worden.

Maximumscore 1
40 ■■ Ze bevatten steeds meer technische gegevens (in de vorm van formules en tekens). /

Ze gaan er steeds meer over hoe een apparaat in elkaar zit.

Maximumscore 1
41 ■■ Huisvrouwen konden met de gebruiksaanwijzingen van AEG niet uit de voeten.

Indien: Dat huisvrouwen niet met apparaten van AEG overweg konden

42 ■ D

43 ■ B

Maximumscore 1
44 ■■ Geen van de (geteste) gebruiksaanwijzingen voldeed aan de eisen / bleek bruikbaar.

Indien: Geen van de geteste apparaten was goed genoeg

■■■■

■■■■ Tekst 1 Nicht nur Sonnenseiten

Maximumscore 1
1 ■■ Of het product de beschermende factor bezit zoals is aangegeven. /

Of de producten waarmaken wat ze beloven.

Indien: Of de bescherming tegen UVA-stralen voldoende is. /
Of de zonnecrèmes de huid werkelijk beschermen tegen straling

2 ■ A

Maximumscore 1
3 ■■ Je weet niet hoe lang je tegen UVA-stralen beschermd bent. /

Over de bescherming tegen UVA-stralen heb je onvoldoende zekerheid. /
Omdat de effectiviteit van UVA-filters onbekend is. /
Omdat de bescherming door de zonnemelk niet te hoog moet worden ingeschat. /
Omdat de gevolgen van te lange blootstelling aan UVA heel vervelend kunnen zijn.

Indien: De bescherming tegen de zon geldt alleen voor UVB. /
Hoe langer je in de zon blijft, des te erger de gevolgen van UVA-straling zijn

Maximumscore 1
4 ■■ Omdat deze middelen voorkomen dat de huid uitdroogt. /

Omdat deze middelen de huid voldoende vochtig houden. /
Acceptabel: Omdat deze middelen de huid goed verzorgen en beschermen.

Indien: Ze hadden een hoog vochtigheidsgehalte en dat is goed voor de huid. /
Deze twee producten bevatten veel water in vergelijking met andere middelen tegen
zonnebrand

Maximumscore 1
5 ■■ Geen enkel product leidde (bij de proefpersonen) tot huidirritatie.

Indien: Geen enkel product blijkt echt goed te zijn voor de huid

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 6 Lees verder

Vragen 1 tot en met 44 nieuwe stijl
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6 ■ C

■■■■ Tekst 2 Der Abend der Niederlage

7 ■ C

8 ■ C

9 ■ C

10 ■ E

11 ■ F

12 ■ C

13 ■ B

■■■■ Tekst 3 Fußball-Rechte: Rupert ex machina

14 ■ B

■■■■ Tekst 4 Gefahrlos

Maximumscore 1
15 ■■ Reclame die je niet bewust waarneemt. /

Stiekeme reclame.

16 ■ D

Maximumscore 1
17 ■■ Dabei konnte … bewiesen werden.

18 ■ C

19 ■ B

Maximumscore 1
20 ■■ Nee, want (eventueel: Ja, maar) het werkt alleen als er meteen gekocht kan worden (en

dat gebeurt praktisch nooit).

■■■■ Tekst 5 Wenn die Scham verlorengeht

21 ■ D

22 ■ B

23 ■ B

24 ■ A

25 ■ D

26 ■ D

Maximumscore 1
27 ■■ (Gewiß ist es richtig,) daß der … teilnehmen läßt

Antwoorden Deel-
scores

000014 CV7 /8 7 Lees verder
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28 ■ B

29 ■ B

30 ■ D

31 ■ C

32 ■ D

■■■■ Tekst 6 Bedienungsanleitungen

33 ■ A

Maximumscore 1
34 ■■ De gebruiksaanwijzing van de ISDN(-installatie) / telefoon moet nog gelezen worden.

Maximumscore 1
35 ■■ Ze bevatten steeds meer technische gegevens (in de vorm van formules en tekens). /

Ze gaan er steeds meer over hoe een apparaat in elkaar zit.

Maximumscore 1
36 ■■ Huisvrouwen konden met de gebruiksaanwijzingen van AEG niet uit de voeten.

Indien: Dat huisvrouwen niet met apparaten van AEG overweg konden

37 ■ D

38 ■ B

Maximumscore 1
39 ■■ Geen van de (geteste) gebruiksaanwijzingen voldeed aan de eisen / bleek bruikbaar.

Indien: Geen van de geteste apparaten was goed genoeg

■■■■ Tekst 7 Tierschutz ins Grundgesetz!

Maximumscore 2
40 ■■ Proeven met dieren en het houden van dieren.

Indien één element goed is

Maximumscore 1
41 ■■ Cornelia Yzer.

■■■■ Tekst 8 Auf der Alm wird gut gekocht

Maximumscore 2
42 ■■ Käsespätzle, Kaiserschmarrn (mit Mandeln), Germknödel (mit Powidl).

Indien 3 antwoorden goed zijn en daarnaast één fout gemaakt is
Indien 3 antwoorden goed en daarnaast twee fouten gemaakt zijn
Indien 2 antwoorden goed zijn
Indien 2 antwoorden goed zijn en daarnaast één fout gemaakt is
Indien 1 antwoord goed is

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 9 Die Spider-Anzeigenbörse

Maximumscore 2
43 ■■ 6 en 7.

Indien 1 antwoord (van de eerstgegeven twee antwoorden) goed is

■■■■ Tekst 10 Schönbrunn

Maximumscore 1
44 ■■ De gebroeders Hamilton.

Acceptabel: (Brüder) Hamilton.

Antwoorden Deel-
scores
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Einde

duhons002dfcrv.qxd  7-02-00  14:22  Pagina 9

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




