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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, de
beoordelingsnormen 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 of informatie-element toegekende aantal
scorepunten, het aantal aftrekpunten voor incorrecte formuleringen in de samenvatting
en voor overschrijding van het maximum aantal woorden 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 deze toets kunnen maximaal 55 scorepunten worden behaald. 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 Nederlands tekstverklaring oude en nieuwe stijl HAVO en VHBO zijn de
volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Bij tekst(en) met vragen worden, gelet op de aard van de opgaven, geen punten
afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale oneffenheden geldt
hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.

2 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de
opdracht gevraagde informatie-elementen.

3 Bij het toekennen van het aantal punten per informatie-element dient gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering:

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.

4 Voor de beoordeling van het gebruik van correcte formuleringen in de samenvatting
geldt een aftrekregeling van maximaal 20% van de te behalen score voor de
samenvattingsopgave. De aftrek vindt plaats in hele punten. Voor elke fout wordt 1 punt
afgetrokken. Onder fout wordt hier verstaan: fout in zinsbouw, foutief woordgebruik,
spelfout, interpunctiefout en het gebruik van telegramstijl.

5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 punten
afgetrokken.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

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

■■■■ Tekst 1 Het is hoog tijd voor een cultureel reveil

Maximumscore 1
1 ■■ alinea 4

Maximumscore 1
2 ■■ alinea 6

Maximumscore 1
3 ■■ alinea 8

Maximumscore 1
4 ■■ Het stuklopen van de massa op de (zwaar gesubsidieerde) elitekunst.

Of:
De culturele tweedeling.

Maximumscore 1
5 ■■ De elitekunst meer aansprekelijk maken voor de massa / het grote publiek.

Of:
Het beste populair maken en het populaire beter.
Of:
Esthetische zuivering.

Maximumscore 1
6 ■■ Het populaire zal het beste verdrijven.

Of:
De massakunst zal het van de elitekunst winnen.

Maximumscore 3
7 ■■ Vroeger onderscheidde de elite zich van de lagere standen

tegenwoordig laat de elite zich ook met de massacultuur in
Of:
Vroeger liep de culturele beweging van boven naar beneden
tegenwoordig van beneden naar boven

Een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

Maximumscore 3
8 ■■ Vroeger probeerde de massa de mode en de culturele smaak van de elite over te nemen

tegenwoordig is aanpassing aan de smaak van de elite (voor de omgeving) reden tot
minachting

Een inhoudelijk (gedeeltelijk) goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

9 ■ B

Maximumscore 2
10 ■■ • De (massale) welvaart

• De komst van de commerciële televisie

Maximumscore 2
11 ■■ • Elitekunst vereist (aanvankelijk) inspanning

• Elitekunst is vernieuwend

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
12 ■■ Het subsidiëren van culturele vorming.

Indien:
Het subsidiëren / subsidie

Maximumscore 2
13 ■■ Ze lopen het risico een negatieve reactie van de omgeving te krijgen /

ze lopen de kans te worden uitgescholden of uitgelachen.

Indien:
Ze lopen de kans te worden uitgescholden
Ze lopen het gevaar te worden uitgelachen

Maximumscore 2
14 ■■ Zij hebben onvoldoende kennis van de geschiedenis van de cultuur en van de kunst.

Indien:
Geschiedenis en culturele erfgoederen hebben geen waarde meer

Maximumscore 1
15 ■■ aanleiding

Maximumscore 1
16 ■■ oplossing

17 ■ D

18 ■ D

Maximumscore 4
19 ■■ Twee van de volgende drie verschijnselen:

1 Jongeren hebben een eigen leefwereld gecreëerd

Een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

2 Voor sommige zaken moet je wat ouder zijn / moet je ’de leeftijd hebben’

Een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

3 ’Houden van kunst’ is geen daad van verzet meer

Een inhoudelijk goed antwoord, niet langer dan 10 woorden

20 ■ B

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 2 Historische argumenten tegen klimaatpaniek

In een goede samenvatting moeten de onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn.
Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze
afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en met 24.

Maximumscore 3
(terrein)

21 ■■ • Veel deskundigen houden zich (bij voorkeur) bezig
met (bezinning op) de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering

Indien:
Veel deskundigen houden zich (bij voorkeur) bezig
met (bezinning op) de maatschappelijke gevolgen

Maximumscore 7
(hoofdbezwaren)

22 ■■ • Tal van (in omloop zijnde) opvattingen / doemscenario’s
leiden onnodig tot (klimaat)paniek

Indien:
Tal van (in omloop zijnde) opvattingen / doemscenario’s
leiden tot (klimaat)paniek

Indien:
Tal van (in omloop zijnde) opvattingen / doemscenario’s
hebben geen (wetenschappelijke) onderbouwing

• Er wordt (bij het schetsen van de mogelijke bedreigingen) geen gebruikgemaakt
of onjuist gebruikgemaakt
(van de uitkomsten) van recent historisch onderzoek

Indien:
Er wordt (bij het schetsen van de mogelijke bedreigingen) geen gebruikgemaakt
of onjuist gebruikgemaakt
van (de uitkomsten van) recent onderzoek

Indien:
Er wordt (bij het schetsen van de mogelijke bedreigingen) geen gebruikgemaakt
of onjuist gebruikgemaakt
van (de uitkomsten van) historisch onderzoek

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 10
(onjuiste opvattingen) 

23 ■■ • Onjuiste opvattingen:
• Beschavingen zouden in economische problemen raken / (zelfs) verdwijnen /verdwenen zijn

door klimaatveranderingen

• Het klimaat sinds de Middeleeuwen / het huidige klimaat
zou het ideale zijn

• Klimaatschommelingen zouden een beslissende / allesbepalende invloed hebben
op welvaart en economie
of:

• Aan klimaatschommelingen wordt een te grote invloed toegekend
op welvaart en economie
of:

• Klimaat zou de dominante factor zijn
in de geschiedenis

• Primitieve samenlevingen
zouden minder gevoelig voor klimaatwijzigingen zijn 
dan hoogtechnologische samenlevingen

Maximumscore 3
(aanpak)

24 ■■ • Auteur stelt voor / bepleit
het stimuleren van vrijheid en democratie
en het stimuleren van de economische groei (in de Derde Wereld)
of:

• Auteur stelt voor / bepleit
het stimuleren van economische groei (naar westers model)
en (het stimuleren van) het democratiseringsproces

25 ■■ Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik1)

Voor elke fout dient steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken tot een maximum van
4 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze opgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

26 ■■ Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)

Voor de eerste 15 woorden dienen geen scorepunten te worden afgetrokken. Voor elke
volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken
tot een maximum van 16 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan nooit leiden
tot een negatieve score bij deze opgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

Schematisch:
151–165: 0 scorepunten aftrek;
166–170: 2 scorepunten aftrek;
171–175: 4 scorepunten aftrek;
176–180: 6 scorepunten aftrek;
181–175: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Antwoorden Deel-
scores
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noot 1 Bij positie 25 en 26 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Indien er geen sprake is van
aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

Einde
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