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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. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, 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 de toets kunnen maximaal 50 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 Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) HAVO 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 Antwoordmodel

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

■■■■ Tekst 1 Goomer, estrella de cine

1 ■ A

2 ■ D

3 ■ C

4 ■ B

5 ■ B

6 ■ A
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Maximumscore 1
7 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Hun ideeën zijn nog lang niet uitgeput.

8 ■ C

9 ■ E

Maximumscore 1
10 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

afstandelijk/koel

Opmerking:
Foutgerekend moeten worden antwoorden als: slecht/vijandig/intiem/goed.

11 ■ C

■■■■ Tekst 2 Goomer

12 ■ C

■■■■ Tekst 3 Casarse en España

Maximumscore 2
13 ■

Indien 3 beweringen goed
Indien 2 beweringen goed
Indien 1 of 0 beweringen goed

14 ■ A

15 ■ C

Antwoorden Deel-
scores

100020 CV8 4 Lees verder

BEWERINGEN WAAR NIET WAAR

In landen waar trouwen 
heel belangrijk wordt 
gevonden, wordt ook het 
meest gescheiden. X

In Spanje is het scheidings-
percentage hoger dan in 
Duitsland. X

Fransen scheiden vaker 
dan Engelsen. X 

2
1
0
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Maximumscore 2
16 ■

Indien 4 beweringen goed
Indien 3 of 2 beweringen goed
Indien 1 of 0 beweringen goed

17 ■ B

Maximumscore 1
18 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Steeds meer paren trouwen alleen voor de wet (en niet meer in de kerk).

19 ■ D

20 ■ A

21 ■ A

■■■■ Tekst 4 Multados por hablar español

22 ■ A

23 ■ A

24 ■ A

25 ■ B

26 ■ A

27 ■ B

28 ■ D

29 ■ C

30 ■ B

■■■■ Tekst 5 ¿Hay realmente sequía en España?

31 ■ C
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BEWERINGEN WAAR NIET WAAR

Romantiek is de laatste 
jaren steeds belangrijker 
geworden in relaties. X

Het idee van ‘vrije liefde’ 
heeft afbreuk gedaan aan 
waarden zoals trouw. X

Relaties zijn kortstondiger 
maar zijn diepgaander 
dan vroeger. X

Nu wordt ontrouw van de 
partner doorgaans niet 
meer getolereerd in relaties. X
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Maximumscore 2
32 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

• Omdat er weer maatregelen getroffen zouden worden om het watergebruik te beperken
• Omdat de landbouwgronden weer zouden uitdrogen. / Omdat er weer schaarste zou

ontstaan aan landbouwproducten. / Omdat er weer problemen in de landbouw zouden
ontstaan

Maximumscore 1
33 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Er zit nog genoeg water in de waterreservoirs. / Er is nog genoeg water in voorraad.

Maximumscore 1
34 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Omdat je niet zeker weet waar en wanneer de neerslag valt.

35 ■ C

36 ■ D

37 ■ B

■■■■ Tekst 6 Un fotógrafo de pueblo

38 ■ A

■■■■ Tekst 7 La fiebre del Che Guevara

39 ■ C

40 ■ B

Maximumscore 1
41 ■ De kern van een goed antwoord moet zijn:

Che Guevara was communist. / Che Guevara was fel gekant tegen het kapitalisme.

Maximumscore 1
42 ■ Twee van de volgende fragmenten of relevante onderdelen van deze fragmenten:

regel 11–13: ‘Parece … dinero.’
regel 14–24: ‘Adivinen … capitalismo?’
regel 36–40: ‘Bueno … más.’
regel 40–45: ‘La sociedad … ideológico.’
regel 96–100: ‘Esperemos … comunismo.’
regel 100–105: ‘Nos vemos … CD.’

Indien slechts één fragment is opgeschreven

■■■■ Tekst 8 Si tienes perro, cumple las reglas de seguridad

Maximumscore 1
43 ■ Ja, hij moet een boete betalen (van 250.000 – 2.500.000 pesetas).

■■■■ Tekst 9 El renacimiento y América 1450–1550

Maximumscore 1
44 ■ nee

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 10 Vragenrubriek “Pregúntaselo a Amy”

Maximumscore 1
45 ■ ‘Existen … lazo.’

■■■■ Tekst 11 Correo abierto

Maximumscore 1
46 ■ Mayra (Mir)

Opmerking
Uxue (Vegas) moet niet worden foutgerekend.

■■■■ Tekst 12 ¿Cómo bañar a tu gato?

Maximumscore 1
47 ■ nee

Antwoorden Deel-
scores
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