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Inzenden scores
Uiterlijk 24 juni 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 De meeste moeders staan niet tegen hun zin op het schoolplein

Maximumscore 4
1 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen (vergeleken met die in het buitenland) een
(relatieve) achterstand hebben op de arbeidsmarkt?
of:
Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen op een andere manier aankijken tegen de
combinatie van werk en kinderen dan in het buitenland gebruikelijk is?
of:
Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen zo’n hardnekkige voorkeur hebben voor
deeltijdarbeid?

Indien:
• Hoe komt het dat Nederlandse vrouwen een achterstand hebben (in emancipatie)?
• Hoe kijken Nederlandse vrouwen tegen de combinatie van kinderen en werken aan?
• Hoe kan de deelname van Nederlandse vrouwen aan de arbeidsmarkt bevorderd worden?

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
2 ■ Constatering

Maximumscore 3
3 ■ Verklaring
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Maximumscore 3
4 ■ Oplossing

Maximumscore 3
5 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

1 Het opvullen van vacatures
2 Het kunnen (blijven) betalen van de vergrijzing van de samenleving
3 De emancipatie (van vrouwen)

Maximumscore 3
6 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

… is het merkwaardig dat de kinderen er slechts voor een beperkte tijd naartoe worden
gebracht.
of:
… is het vreemd dat moeders slechts beperkt van deze voorziening gebruikmaken.

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

Maximumscore 2
7 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

De activiteiten van de kinderen vinden plaats in de directe (vertrouwde) omgeving
(waardoor de ouders hun kind kunnen loslaten en toch in de gaten kunnen houden).

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
8 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

De wens van het kind om moeder / de vertrouwde omgeving dichtbij te hebben.
of:
De wens van het kind over de vrijheid van de huiselijke omgeving te beschikken.

Indien:
• Het kind wil vrij (kunnen) zijn

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

Maximumscore 3
9 ■ Het (in vrijheid) kunnen kiezen voor (volledig) werk.

Indien:
• Het fulltime (kunnen) werken

• De vrijheid van de moeder

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

Maximumscore 3
10 ■ „Zodra ze …wel totaal.” (regels 2–3)

Maximumscore 3
11 ■ „De geluksbeleving … nakomelingen zijn.” (regels 9–10)
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Maximumscore 3
12 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Instituties vormen een beperking op de mogelijkheden voor het kind de vrije tijd naar
eigen inzicht in te vullen.
of:
Instituties kunnen het kind de vrijheid van de huiselijke omgeving niet geven.

Indien:
• Moeders willen (graag) in de buurt van het kind kunnen zijn

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

Maximumscore 3
13 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Er is een andere combinatie van kinderzorg en werk mogelijk.
of:
Het hebben van kinderen hoeft geen belemmering te zijn voor meer / fulltime werk.

Indien het antwoord langer is dan 15 woorden, 1 punt aftrekken

Maximumscore 2
14 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Scholen moeten de lange lunchpauzes afschaffen / een continurooster hanteren.

Indien het antwoord langer is dan 15 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 4
15 ■ A

■■■■ Tekst 2 Waarheen ik maar wil!?

Maximumscore 3
16 ■ Alinea 4

Maximumscore 3
17 ■ Alinea 12

Maximumscore 3
18 ■ Alinea 17

Maximumscore 2
19 ■ 1 (heel) milieubewust

2 (heel) sportief

Maximumscore 2
20 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

(Veel mensen zouden het wrak van de Titanic wel willen zien, maar) doordat het voor
bijna niemand te betalen is, kunnen slechts weinigen het wrak bezichtigen.

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
21 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Er wordt steeds meer gereisd / het autobezit neemt toe /, terwijl er steeds minder ruimte
is / het milieu beperkingen oplegt.

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

Men wil niet geloven / erkennen dat er grenzen zijn aan de mobiliteit.
of:
We verplaatsen ons te veel / we zijn te mobiel.

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

Maximumscore 3
23 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

De (huidige) maatregelen die worden genomen om de mobiliteit te verbeteren, hebben tot
resultaat dat meer mensen zich gaan verplaatsen / mensen zich nog meer gaan verplaatsen
(waardoor het probleem niet wordt opgelost).

Indien het antwoord langer is dan 35 woorden, 1 punt aftrekken.

Maximumscore 3
24 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Er moet een economie komen, die minder afhankelijk is van mobiliteit.

Indien:
• Er moet een andersoortige economie komen
• We moeten meer thuisblijven
• Ons denken over mobiliteit moet veranderen

• Onze mentaliteit moet veranderen

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

Maximumscore 3
25 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Bevorder een andersoortige economie (waarin de rol van de mobiliteit wordt
teruggedrongen) / werk aan een lange-termijnoplossing.

Indien:
• Neem geen maatregelen die de toename van de mobiliteit stimuleren
• Maak de burgers / verkeersgebruikers bewust van de grenzen van de mobiliteit

• Zoek een fundamentele oplossing

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

Maximumscore 3
26 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

Blijf zoveel mogelijk thuis / rijd niet meer dan strikt noodzakelijk is.

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

Maximumscore 4
27 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

De auteur van het fragment meent dat de overheid geen (economische of sociale)
prioriteiten moet opleggen,
de auteur van Waarheen ik wil!? meent dat de overheid moet ingrijpen / moet zoeken naar
een lange-termijnoplossing

Indien het antwoord langer is dan 40 woorden, 1 punt aftrekken.
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Maximumscore 2
28 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

De (gemiddelde) burger zou niet meer volwaardig aan het economische en sociale leven
kunnen deelnemen / zou economisch en sociaal geïsoleerd raken.
of:
(Volwaardige) economische en sociale participatie zou belemmerd worden.

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

Maximumscore 4
29 ■ B

Maximumscore 2
30 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

De schrijver verwijst met het uitroepteken naar de vrijheid van het individu / de behoefte /
het recht om te gaan en staan waar men wil / de drang tot mobiliteit.

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

Maximumscore 2
31 ■ De kern van een goed antwoord luidt:

De schrijver verwijst met het vraagteken naar de (huidige of toekomstige) beperkingen /
naar de grenzen van de mobiliteit.
of:
De auteur twijfelt aan het recht op mobiliteit.

Indien:
• De schrijver verwijst naar een onzekere toekomst

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