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Inzenden scores
Uiterlijk 6 juni de scores van de alfabetisch
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verstrekte optisch leesbare formulieren
naar het Cito zenden; bovendien per school
ook de totaalscores van alle kandidaten.
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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, 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 45 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 Turks 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 Kulca: Sýðýnma evleri ……

Maximumscore 1
1 ■■ regel 51 – 60

2 ■ B

Maximumscore 1
3 ■■ een identiteitsbewijs / legitimatie. ‘Nüfus cüzdaný. Kimlik.’
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■■■■ Tekst 2 Al sana Türkçe ……

4 ■ D

5 ■ C

6 ■ C

Maximumscore 1
7 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn: zij zijn geen uitschot (zoals de mensen die hen

minachten denken) maar ook mensen.

8 ■ A

Maximumscore 1
9 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn: dankzij de muziek (waarin zij uiting konden

geven aan hun levenservaringen) konden zij (in Duitsland) overleven.

10 ■ D

Maximumscore 1
11 ■■ Ja, regel 130 (‘Biz ne sað ne soluz’).

12 ■ B

13 ■ A

14 ■ C

■■■■ Tekst 3 Romantik bir Ýra ……

Maximumscore 2
15 ■■ Bewering: Juist Niet juist

a: X
b: X
c: X
d: X
e: X
f: X

Indien 1 fout
Indien 2 fouten of meer

16 ■ C

■■■■ Tekst 4 F. Almaya’da Türk göçmenleri ……

17 ■ B

18 ■ D

19 ■ A

20 ■ B

21 ■ E

Antwoorden Deel-
scores
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22 ■ B

23 ■ A

24 ■ A

25 ■ C

26 ■ B

27 ■ A

28 ■ B

■■■■ Tekst 5 Erozyona karþý Serve

Maximumscore 1
29 ■■ De kern van een goed antwoord moet zijn: de broodmagere persoon van de Hollywood

scène met Hayrettin Karaca.

30 ■ B

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:

31 ■■ 1. De mensen bewust(er) maken van de problematiek;
2. Het financieel steunen van Tema Vakfý (door een deel van de opbrengst van
kantoorartikelen voor Tema Vakfý te bestemmen).

■■■■ Tekst 6 Gavur edebiyatý

32 ■ C

33 ■ B

34 ■ C

35 ■ C

■■■■ Tekst 7 “Karagöz’ün modasý geçmez”

36 ■ C

37 ■ A

■■■■ Tekst 8  Gezelim, Ýçelim, daha ……

38 ■ D

39 ■ A

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Tekst 9 Sezen Aksu Üstüne, ……

Maximumscore 2
40 ■■ Juist Niet juist

A
B
C

D
E
F

G

Indien 1 fout
Indien 2 fouten of meer

■■■■ Tekst 10 Dünya‘dan her ……

Maximumscore 1
41 ■■ De tijdschriften 1, 4, 5 en 7.

1 of meer fouten

■■■■ Tekst 11 Opridon

Maximumscore 1
42 ■■ Nee.

“OPRÝDON Film Tablet’in etkisi hemen görülmediðinden, kullanýmý hiç aksatýlmadan en
az 2 hafta sürdürülmelidir. Tedavinin 4-8 hafta sürdürülmesi tavsiye edilir.”

■■■■ Tekst 12 Okuma özürü: Disleksi

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

• Tüm duyularýndan yararlanmasý öðretilir. / Er wordt geleerd om van alle zintuigen
gebruik te maken.

• Psikolojik destek tedavisi uygulanýr. / Er wordt psychologische hulp geboden.

Antwoorden Deel-
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