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Inzenden scores
Uiterlijk 27 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

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

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

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de 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.

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

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

5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van dit gedeelte van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Nederlands tekstverklaring HAVO en VHBO is de volgende vakspecifieke
regel vastgesteld:

Voor spelfouten worden, gelet op de aard van de opgaven, geen punten afgetrokken. Voor
idiomatische en grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder
juist of zelfs fout door wordt.

■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Tekst 1 Tamagotchi’s leven niet!

Maximumscore 3
1 ■ D

Maximumscore 3
2 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

De computer is niet gevaarlijk / bedreigend, mits je weet hoe je hem moet gebruiken.

Indien:
• Er moet gewaarschuwd worden tegen een verkeerd gebruik van de computer

• Computers zijn niet gevaarlijk
• Men weet weinig van computers

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
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Maximumscore 3
3 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

De mens heeft niets te vrezen van de computer, want deze is door de mens zelf / niet door
een vreemd wezen ontworpen.
of:
De computer is de ultieme uiting van menselijk kunnen (en geen nederlaag van de mens) /
een triomf van het verstand.

Indien:
• De mensheid hoeft niet verdedigd te worden tegen de computer / heeft niets te vrezen van

de computer

• We hebben een schouderklopje verdiend
• De computer is geen buitenaards wezen

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
4 ■ B

Maximumscore 3
5 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Deze mensen hebben een gebrek aan kennis over / een verkeerd idee van [de
(on)mogelijkheden van / de werking van] de techniek.

Indien:
• Deze mensen hebben een extreme opvatting / kiezen geen middenweg / zijn te bang of te

enthousiast

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
6 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

De auteur heeft geen heftige emoties (zoals de mensen die zich aan de uitersten bevinden
op de schaal ) / de auteur kent angst noch euforie.

Indien:
• De auteur kiest geen duidelijke kant
• Antwoorden die uitsluitend een omschrijving geven van het begrip „middenpositie”

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
7 ■ Alinea 4.

Maximumscore 3
8 ■ Alinea 7.

Maximumscore 3
9 ■ Alinea 11.

Maximumscore 4
10 ■ D
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Maximumscore 3
11 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Pas op dat het ware leven niet vervangen wordt door virtueel leven.

Indien:
• Verberg je persoonlijkheid niet / zorg dat je persoonlijkheid niet verloren gaat

• Laat je niet opjutten
• Zorg dat je niet verslaafd raakt
• Tamagotchi’s zijn niet echt

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
12 ■ C

Maximumscore 4
13 ■ De kern van een goed antwoord bestaat uit twee elementen:

1 In het ene geval projecteert men (vrijwillig) eigen gevoelens en gedachten (op de
virtuele werkelijkheid)
of:
In het ene geval is er sprake van gebruik voor amusement

2 In het andere geval wordt men gemanipuleerd in gevoelens en gedachten door een ander
of:
In het andere geval is er sprake van gebruik voor een politiek / commercieel /
maatschappelijk doeleinde

Indien het antwoord langer is dan 40 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 2
14 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Hij heeft wél verstand van techniek / hij doorziet wél de mogelijkheden van techniek.

Indien het antwoord langer is dan 12 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 2
15 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Hij snapt de verhouding tussen mens en techniek wél / hij geeft juist géén blijk van
overdreven waardering voor deze technologie.

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

■■■■ Tekst 2 Tussen heer en hufter

Maximumscore 2
16 ■ Stelling.

Maximumscore 3
17 ■ 1 niet alles omvattend / slechts betrekking hebben op deelgebied;

2 regels hebben een tijdelijk karakter;
3 andere toon / geen voorschriften, maar overwegingen.

Indien twee kenmerken goed zijn
Indien slechts één kenmerk goed is

Indien de formulering van een goed kenmerk langer is dan 12 woorden, bij dat kenmerk
1 punt aftrekken.
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Maximumscore 3
18 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Men accepteerde formele omgangsvormen.

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
19 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Men verzette zich tegen van hogerhand opgelegde / formele omgangsvormen.

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
20 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Men heeft behoefte aan formele omgangsvormen voor het publieke, maar niet / minder
voor het privédomein.

Indien:
• Men heeft behoefte aan formele omgangsvormen voor het publieke domein

• Men heeft niet / minder behoefte aan omgangsvormen voor het privédomein

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 2
21 ■ Stelling.

Maximumscore 2
22 ■ Tegenstelling.

Maximumscore 2
23 ■ Conclusie.

Maximumscore 2
24 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

(Toenemend) individualisme (in het privéleven) – ontindividualisering (in het openbare
leven).

Indien:
• Losse zeden – strakke zeden
• Collectief niveau – individueel niveau

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 2
25 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Omdat Nederlanders zich (publiekelijk) steeds onbeschaafder (lijken te) gedragen.
Ook goed:
Omdat Nederlanders losser van zeden zijn geworden / in toenemende mate hun eigen zin
doen.

Indien het antwoord langer is dan 20 woorden, 1 punt aftrekken.
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Maximumscore 3
26 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

De eigen zeden, normen en waarden zijn niet vanzelfsprekend beter dan die van een
andere cultuur / mogen niet zomaar aan een andere cultuur worden opgedrongen.
of:
Wat goed is binnen / voor de eigen cultuur, is niet zonder meer goed binnen / voor een
andere cultuur.
of:
Er zijn geen absolute waarden en normen voor zedelijk gedrag.

Indien:
• Culturen moeten openstaan voor andere culturen
• Culturen moeten soepel met elkaar omgaan

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
27 ■ Alinea 6.

Maximumscore 3
28 ■ Alinea 9.

Maximumscore 4
29 ■ C

Maximumscore 2
30 ■ D

Maximumscore 3
31 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Bij het gegeven dat de (snelle) ontwikkeling van (nieuwe) communicatiemiddelen om
nieuwe regels vraagt.

Indien:
• Bij het gegeven van de (snelle) ontwikkeling van (nieuwe) communicatiemiddelen
• Bij het gegeven dat regels tijdelijk zijn / er steeds nieuwe regels ontstaan

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
32 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Bij het gegeven dat moderne handreikingen niet voorschrijven, maar duidelijk maken hoe
het zou kunnen / overwegingen aanbieden.

Indien:
• Bij het gegeven dat moderne etiquette een andere toon bezigt

Indien het antwoord langer is dan 25 woorden, 1 punt aftrekken.
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