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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één 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 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. 

8 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. 

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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  Einkaufsfallen im Supermarkt 
 

 1 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

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

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
− De gangen (zijn) niet (te) breed / (worden) niet erg breed (gemaakt). 
− (Er zijn) manden/bakken / speciale aanbiedingen / producten in de 

gangpaden (geplaatst). 
− (Er zijn) stickers/afbeeldingen (op de grond) (geplakt). 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 5 C 
 
 

Tekst 2  In Berlin leben, heißt deutlich länger leben 
 

 6 maximumscore 2 
• (een goede) medische verzorging (op oudere leeftijd) / 

(goede/makkelijke) toegang tot geneeskundige voorzieningen (op 
oudere leeftijd) 1 

• genetische (factoren) 1 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
(het geven van) borstvoeding 
 

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

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 C 
 

 11 C 
 
 

Tekst 3  Das Radfahrer-Ranking: vorbildliches Holland 
 

 12 A 
 

 13 C 
 
 

Tekst 4  Der Turm 
 

 14 maximumscore 3 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
5 niet 
6 niet 
 
indien zes correct 3 
indien vijf correct 2 
indien vier correct 1 
indien drie of minder correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  PRO und CONTRA: Sitzenbleiben  
 

 15 maximumscore 4 
1 AS 
2 JK 
3 JK 
4 JK 
5 AS 
6 AS 
7 AS 
8 JK 
 
indien acht correct 4 
indien zeven correct 3 
indien zes correct 2 
indien vijf correct 1 
indien vier of minder correct 0 
 
Opmerking 
Acceptabel: Als een kandidaat in plaats van de initialen AS en JK de 
volledige namen of Pro/pro/voor/+ en Contra/contra/tegen/- opschrijft of op 
een andere manier duidelijk maakt wat hij/zij bedoelt. 
 
 

Tekst 6  Himmel in Berlin 
 

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

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• De show vindt in de tv-toren/Fernsehturm plaats / de locatie 1 
• Ze zijn van plan om / Ze laten (ook) een model met een (wat) grotere 

maat / een oversize-model in hun show (te laten) meedoen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7  Technik auf Speed 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 D 
 

 21 A 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 B 
 
 

Tekst 8  Stadt sucht neuen Namen für Facebook-Seite 
 

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

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

 27 maximumscore 1 
nee 
 
 

Tekst 9  Fische gegen den Elektrosmog 
 

 28 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

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

Tekst 10  Fünf von fünf Sternen – alles nur gefälscht? 
 

 30 D 
 

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

 32 D 
 

 33 B 
 

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

 35 E 
 
 

Tekst 11  Das Vollgas-Weib 
 

 36 maximumscore 1 
nee 
 

 37 B 
 

 38 C 
 

 39 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

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

Tekst 12  Blumen für Allergiker 
 

 41 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.checked4you.de, 03.03.2013 
tekst 2 Berliner Morgenpost, 02.04.2014 
tekst 3 Stern, 08.07.2010 
tekst 4 Uwe Tellkamp: Der Turm, 2008 
tekst 5 Öko-Test, 01.08.2013 
tekst 6 DB Mobil, 01.01.2013 
tekst 7 Focus, 03.09.2014  
tekst 8 Rheinische Post, 30.06.2012  
tekst 9 Die Welt, 09.03.2013 
tekst 10 Süddeutsche.de, 03.09.2013 
tekst 11 Focus, 24.12.2012 
tekst 12 Focus, 03.09.2012 
 
 
 

einde  einde  
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