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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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het 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 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 CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

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

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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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. 

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

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.  
 

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 50 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare 
fan 2 punten. Alle oare fragen ha in gewicht fan 1 punt. 
 

Tekst 1  Is Willie Wortel foar it Frysk? 
 

 1 D 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
antwurdelemint 1: De nije metoade waard in mylpeal neamd.  
antwurdelemint 2: Sokke mylpealen ha der wol faker west,  
antwurdelemint 3: mar dy ha net laat ta in stevige posysje fan it Frysk op 
skoalle. 
 
As ien antwurdelemint ûntbrekt 1 
As twa antwurdeleminten ûntbrekke 0 
 
Opmerking 
As der mear as 35 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 
 

 4 D 
 

 5 B 
 

 6 E 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
antwurdelemint 1: Tusken âlders ûnderling;  
antwurdelemint 2: tusken âlders en bern;  
antwurdelemint 3: tusken bern ûnderling. 
 
As ien antwurdelemint ûntbrekt 1 
As twa antwurdeleminten ûntbrekke 0 
 

 9 maximumscore 2 
Hy wol dêrmei dúdlik meitsje dat ek yn lytse plakjes op it plattelân minder 
Frysk troch bern praat wurdt. 
 
Opmerking 
As der mear as 23 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 2 
“It mei … achterút kachelt.” (r. 68-74) 
 

 11 maximumscore 2 
• antwurdelemint 1: De nije metoade bringt de Fryske lessen folle mear 

by de tiid  1 
• antwurdelemint 2: en kin de ynspekteur helpe derop ta te sjen dat de 

wetlike bepalingen oangeande it Frysk neilibbe wurde / it kin in stipe 
wêze foar de ynspeksje 1 

 
Opmerking 
As der mear as 35 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 
 

 12 maximumscore 2 
“Mar hoe … oare plakken.” (r. 101-103) 
 

 13 maximumscore 2 
• antwurdelemint 1: Irony 1 
• antwurdelemint 2: It wie hielendal net in ‘fruchtbere’ jûn / de skriuwer 

wurdt net fleurich fan de lansearre ideeën / hy freget him ôf oft wy dêr 
wol fierder mei komme / hy bedoelt it tsjinoerstelde 1 

 
 14 maximumscore 1 

Se ha wylde/healwize ideeën foar de takomst fan Fryslân. 
 
Opmerking 
As der mear as 12 wurden brûkt binne, gjin punt takenne. 
 

 15 maximumscore 2 
alinea 3, 4, 5 en 6 
 
De kandidaat hoecht mar trije alinea’s te neamen. 
As ien alinea ûntbrekt 1 
As twa alinea’s ûntbrekke 0 
 

 16 C 
 

 17 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  It sûpen giet gewoan troch ... 
 

 18 maximumscore 2 
• antwurdelemint 1: Nearne yn Europa sûpt de jongerein safolle as yn 

Nederlân 1 
• antwurdelemint 2: Alkoholmisbrûk is skealiker as drugsgebrûk 1 
 
Opmerking 
As der mear as 18 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 
 

 19 maximumscore 1 
Omdat der grou fertsjinne wurdt oan alkohol. 
 
Opmerking 
As der mear as 12 wurden brûkt binne, gjin punt takenne. 
 

 20 maximumscore 2 
antwurdelemint 1: ferkear 
antwurdelemint 2: húshâlding 
antwurdelemint 3: utgeanslibben 
 
As ien antwurdelemint ûntbrekt 1 
As twa antwurdeleminten ûntbrekke 0 
 
Opmerking 
As der mear as 6 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 
 

 21 maximumscore 2 
Nee: “En oer ... en helpferlieners.” (r. 26-31) 
 
Opmerking 
As it sitaat ûntbrekt: gjin punten takenne. 
 

 22 maximumscore 2 
• antwurdelemint 1: Alkohol ferbiede 1 
• antwurdelemint 2: Dat helpt net / dat is net te kontrolearjen 1 
 
Opmerking 
As der mear as 15 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 
 

 23 maximumscore 1 
Earder wie it oan klasse / leeftiid / geslacht bûn, mar no net mear. 
 
Opmerking 
As der mear as 23 wurden brûkt binne, gjin punt takenne. 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
• antwurdelemint 1: Myriam Loonen en Hannie Gorter tinke dat de 

jongeren har net mear yndrinke as de bars earder slute 1 
• antwurdelemint 2: Dat is in ferkeard berop op de kausaliteit /  

Jongeren soenen ek wol earder begjinne kinne har yn te drinken 1 
 

 25 maximumscore 1 
Gemeenten fine de aksje wol sympatyk, mar wolle sels gjin maatregels 
nimme. 
 
Opmerking 
As der mear as 18 wurden brûkt binne, gjin punt takenne. 
 

 26 maximumscore 2 
foarbyld 1: It nei foaren heljen fan de slutingstiden yn de horeka. 
foarbyld 2: It oanpakken fan alkoholferkeap yn buerthuzen en sportsintra. 
foarbyld 3: It oanpakken fan ‘sûpketen’. 
foarbyld 4: Bern ûnder de 16 net talitte yn disko’s en nachthoreka. 
foarbyld 5: Kontrôle / tafersjoch. 
 
De kandidaat hoecht net mear as fjouwer foarbylden te neamen. 
As der trije foarbylden neamd binne 1 
As der minder as trije foarbylden neamd binne 0 
 

 27 maximumscore 1 
foarljochting 
 

 28 C 
 

Tekst 3  Kolaatsje op alkoholgearkomste 
 

 29 maximumscore 1 
Om in advys te krijen / om mear ynsjoch te krijen / om in effektive 
oplossing te finen / om nei de jongeren te harkjen. 
 
Opmerking 
As der mear as 6 wurden brûkt binne, gjin punt takenne. 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 2 
Nee. 
foarbyld 1: Se diene ûnferskillich. 
foarbyld 2: Se wiene it mei hast elke stelling ûniens. 
foarbyld 3: Se laken in jonge út dy’t it mei in stelling iens wie / se laken om 
de gefolgen fan alkoholgebrûk. 
foarbyld 4: Se kamen mei in gekoanstekkerich foarstel. 
 
De kandidaat hoecht mar trije foarbylden te neamen. 
As der twa foarbylden neamd binne 1 
As der minder as twa foarbylden neamd binne 0 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 2 
Foarljochting (oan jongeren). 
 
Opmerking 
As der mear as 6 wurden brûkt binne, ien punt ôflûke. 
 

 33 maximumscore 2 
antwurdelemint 1: Dat is allang bekend.  
antwurdelemint 2: De skriuwer fan tekst 2 jout ek al oan dat it drinken fan 
in protte alkohol fuortkomt út in ferlet om stoer te dwaan. 
 
Opmerking 
As antwurdelemint 2 ûntbrekt: gjin punten takenne. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan het Cito te verstrekken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Geart de Vries, de Moanne, oktober 2006 
tekst 2 Bert Middel, Leeuwarder Courant, 8 oktober 2007 
tekst 3 Mark Voortman, Leeuwarder Courant, 15 november 2007 
 
 
 
 

einde  925-1017-a-HA-1-c* 
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