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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 v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen 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 proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 CEVOregeling 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
beoordelingsmodel. 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 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
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts 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 of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen 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.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Belçikalı Hilde, Türk müziği uğruna…
1

maximumscore 3
1 juist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
5 onjuist
6 juist
Indien
Indien
Indien
Indien

zes goed
vijf goed
vier goed
drie of minder goed

3
2
1
0

Tekst 2 Tefecinin eline düşen ağa köyünü satıyor
2

A

3

B

4

maximumscore 1
Ekinli en Haraptar

5

B

6

maximumscore 1
(alinea) 5

Tekst 3 Bir yudum su, bir hurma
7

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Naar het feit dat bij de dadel gedacht wordt aan de ramadan.

8

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De reden is dat deze godsdiensten in hetzelfde gebied zijn ontstaan als
waar de dadel voorkomt.
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Vraag

Antwoord

Scores

9

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
− Het verhoogt de bloedsuikerspiegel. (Het heft het gevoel van slapte
op).
of
− Kan şekerini takviye edici özellik taşır. (Halsizliği alır.)

10

C

11

A

12

D

13

C

Tekst 4 ‘Afgan kιzι ikinci kez bulmamιn ayrι bir büyüsü vardı’
14

A

15

maximumscore 1
Çatιşmanιn ortasιndaki ... çatιşmalarιnι görüntülüyorum. (alinea 4)

16

maximumscore 1
Ruhun dışa vurduğunu görmem gerekiyor. (alinea 5)

17

D

18

maximumscore 1
Bence Şerbet ... büyüsü vardı. (alinea 9)

Tekst 5 "Mozart ve Puccini söylüyoruz ama sıkılmayacaksınız"
19

C

20

D

21

D

22

B

23

D

24

D

25

C
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Vraag

26

Antwoord

Scores

C

Tekst 6 “Açıklamalı Hamburger” dönemi
27

A

28

B

29

C

30

A

31

maximumscore 1
(alinea) 6

Tekst 7 İstanbul yazarları Fransız dergisinde
32

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Een Europeaan kan zich niet voorstellen wat Europa betekent voor iemand
die geen Europeaan is.

33

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat het moeilijk is om de spreektaal te vertalen.

34

A

35

B

36

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8 İnternetin değiştirdiği değerler
37

maximumscore 3
a 2
b 5
c 3
d 1
e 6
f
4
Indien
Indien
Indien
Indien

zes goed
vijf goed
vier goed
drie of minder goed

3
2
1
0

Tekst 9 İstanbul’u koruyan 15 Bizans tılsımı
38

maximumscore 2
1 Örme Sütun
2 Çemberlitaş Sütunu
3 Burma Sütun
4 Altımermerli Sütun
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

2
1
0

Tekst 10 Kızılhaç’ı tanıyor muyuz?
39

maximumscore 2
1 Metin Yılmaz
2 Murat Tuncel
3 Sibel Kut
4 K. Hayriye Ürün
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Au pairlik nedir?
40

maximumscore 1
− (Ja.) Midden-Engeland
of
− (Evet.) Orta İngiltere

Tekst 12 En iyi kitapçılar
41

maximumscore 1
Robinson Crusoe en Pan Kitabevi
Opmerking
Alleen als beide namen genoemd zijn 1 punt toekennen.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Zaman

tekst 2

Zaman

tekst 3

SEALIFE

tekst 4

Hürriyet

tekst 5

Milliyet-Cumartesi

tekst 6

yural@milliyet.com.tr

tekst 7

Milliyet

tekst 8

Cumhuriyet

tekst 9

Hürriyet

tekst 10

Ekin

tekst 11

http://egitim.milliyet.com

tekst 12

Hürriyet
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