
 KB-0011-a-10-2-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen 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; 
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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. 

4 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. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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 het College voor Examens. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Bij de 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 Bij de samenvatting is het de kandidaat niet toegestaan informatie-elementen in 
telegramstijl weer te geven. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl 
is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een 
informatie-element dat gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de 
helft van het aantal scorepunten worden toegekend. 
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3 Indien door de kandidaat tussen twee informatie-elementen een aantoonbaar onjuist 
(onlogisch) verband wordt gelegd, dient voor ten minste één van beide informatie-
elementen geen score te worden toegekend. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, 
worden de woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het 
antwoordmodel) niet meegeteld. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 4 
 
Nr. Vraag Antwoord 
1  Accommodaties, zoals hotelkamers en 

bungalows, worden door de ANVR ingedeeld in 
klassen. Hoeveel klassen heeft die 
classificatie? 

5 

2  Hoe lang is een gemiddeld standaardbed? 1.80 m lang 
3  Welke huisdieren hebben een EU-paspoort 

nodig, als ze meegenomen worden op reis naar 
het buitenland? 

honden, katten en fretten 

4  Wat betekent de afkorting VP in de prijstabel? VP = volpension 
5  Gedurende welke uren is er annulering 

mogelijk op zaterdag? 
gedurende kantooruren / 
(op zaterdag) van 09.00-
17.00 uur 

6  Noem vier instanties waar je informatie kunt 
krijgen over gezondheidsadviezen voor 
reisbestemmingen. 

je huisarts, 
GGD, 
het Ministerie van 

Volksgezondheid 
www.lcr.nl 
 
Opmerking 
Alle vier instanties moeten 
genoemd zijn. 

7  Indien je problemen ter plaatse hebt, welk 
noodnummer moet je dan bellen? 

+31 (0)53-4880050 

8  Welk bedrag moet je betalen voor alle 
reserveringskosten? 

€ 15 (per partij) 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Nr. Vraag Antwoord 
9  Hoeveel dagen voor vertrek worden de 

reisbescheiden afgeleverd bij het reisbureau? 
(ongeveer) 10 dagen voor 
vertrek 

10  Als de prijzen in de brochure van de 
reisorganisatie en in het boekingssysteem niet 
dezelfde zijn, welke prijs geldt dan? 

de prijs in het 
boekingssysteem 

 
 
Indien tien of negen antwoorden goed 4 
Indien acht of zeven antwoorden goed 3 
Indien zes of vijf antwoorden goed 2 
Indien vier of drie antwoorden goed 1 
Indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 11 
In een goede samenvatting komen de volgende elementen voor. 
 

 2.1 maximumscore 2 
• Er mag zwaarder vuurwerk worden afgestoken / Er mag nu 500 gram in 

plaats van 200 gram kruit in het vuurwerk zitten 1 
• Er zijn strengere regels voor het afsteken van vuurwerk 1 
 

 2.2 maximumscore 2 
− illegaal vuurwerk 
− slechte weersomstandigheden 
− verkeerde afsteekmiddelen 
 
Indien drie oorzaken goed 2 
Indien twee oorzaken goed 1 
Indien minder dan twee oorzaken goed 0 
 

 2.3 maximumscore 2 
• aandacht voor opruimen vuurwerkafval / verminderen van letsel bij 

jonge kinderen / verminderen van letsel bij afsteken van onontploft 
vuurwerk 1 

• meer aandacht voor ouderen / hogere eisen stellen aan kwaliteit 
vuurwerk 1 

 
 2.4 maximumscore 1 

Arbeidsomstandigheden zijn niet zo belangrijk als in het Westen. 
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Vraag Antwoord Scores

 2.5 maximumscore 1 
− kwaliteitscontrole 
− controle levertijd 
 
Opmerking 
Beide elementen moeten genoemd zijn. 
 

 2.6 maximumscore 1 
Men wil de goede handelsrelaties niet op het spel zetten. 
 

 2.7 maximumscore 2 
• Extreme overwerktijden worden vermeden / Piekbelasting wordt 

vermeden 1 
• Er wordt nu gewerkt met vaste ploegen gespecialiseerd personeel 1 
 

 2.8 Regeling met betrekking tot de woordgrensoverschrijding 
Voor de eerste overschrijding met 10 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10 
woorden steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken tot een maximum van 
11 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave. 
 
Schematisch: 
176-185:  0 scorepunten aftrek; 
186-195:  1 scorepunt aftrek; 
196-205:  2 scorepunten aftrek; 
206-215:  3 scorepunten aftrek; 
216-225:  4 scorepunten aftrek; 
226-235:  5 scorepunten aftrek; 
236-245:  6 scorepunten aftrek; 
246-255:  7 scorepunten aftrek; 
256-265:  8 scorepunten aftrek; 
266-275:  9 scorepunten aftrek; 
276-285:  10 scorepunten aftrek; 
meer dan 285:  11 scorepunten aftrek. 
 
NB In het programma WOLF vermeldt u de score van de kandidaat op elk 

van de zeven afzonderlijke inhoudselementen bij de labels 2.1 tot en 
met 2.7. Bij label 2.8 voert u de aftrekpunten voor de woordgrens-
overschrijding in als een positief getal. 

 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
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Vraag Antwoord Scores

 4 C 
 

 5 C 
 
 

Tekst 4 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 1 
Het aantal faillissementen in de horeca nam toe, terwijl het aantal 
bedrijfssluitingen daalde. 
 
Ook goed 
De Nederlandse economie draait op volle toeren, maar het aantal 
faillissementen in de horeca nam fors toe. 
of 
Er zijn veel zaken die openen, maar ook zaken die sluiten. 
 

 8 maximumscore 1 
− Gasten kunnen zelf hun maaltijd vaststellen / Gasten krijgen niets op 

hun bord wat ze niet lekker vinden. 
− gezonde bereidingswijze / Wokken vraagt weinig olie en korte 

baktijden. 
− (onbeperkt) eten voor een schappelijke prijs 
 
Ook goed 
Het eten in wokrestaurants is lekker, gezond en niet duur. 
 
Opmerking 
Alle drie redenen moeten volledig genoemd zijn. 
 

 9 B 
 

 10 B 
 

 11 B 
 

 12 D 
 
 

Tekst 5 
 

 13 D 
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Vraag Antwoord Scores

 14 D 
 

 15 D 
 

 16 A 
 

 17 B 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
“Deze industrie stimuleert die ook aan alle kanten.” (regels 64-66) 
of 
“Via reclame wordt ons voorgehouden, dat we per dagdeel, stemming, 
seizoen of liefst per uur, van parfum moeten wisselen.” (regels 66-69) 
 

 20 maximumscore 1 
(alinea) 7 
 

 21 A 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 B 
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Schrijfopdracht 
 
 

 
 25 maximumscore 13 

 
 25.1 maximumscore 6 

Aftrek inhoud 
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0. 
 
Indien de volgende elementen onjuist zijn of geheel of gedeeltelijk 
ontbreken: 
• jezelf voorstellen met naam, klas, docent maatschappijleer (samen één 

element) 1 
• inhoud plan van de directie 1 
• benoemen van drie discussiepunten, per element 1 
• standpunt van briefschrijver en klasgenoten 1 
• twee argumenten voor standpunt, per element 1 
• vraag naar standpunt van de oudervereniging 1 
• vraag om hulp van de oudervereniging 1 
• dank voor de aandacht 1 
• reactie op korte termijn 1 
 

 25.2 maximumscore 4 
Aftrek taalgebruik 
De score is 4 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0. 
 
• één of twee formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste 

woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw) 1 
drie of vier formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste 
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw) 2 
vijf of meer formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste 
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw) 3 

• één of twee spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen, 
overige spelfouten, inclusief ten onrechte opgenomen of weggelaten 
hoofdletters) 1 
drie of meer spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen, 
overige spelfouten, inclusief ten onrechte opgenomen of weggelaten 
hoofdletters) 2 

• twee of meer interpunctiefouten 1 
 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
 

Vraag Aftrekregels Aftrek 
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Vraag Aftrekregels Aftrek 

 25.3 maximumscore 3 
Aftrek presentatie/conventies 
De score is 3 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0. 
 
Indien een of meer van de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken: 
• samenhang en logische volgorde, per element  1 
• alinea-indeling 1 
• verzorgde indruk 1 
• naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam afzender (samen één 

element) 1 
• plaats en datum (namelijk 2 februari 2010), per element 1 
• naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam geadresseerde 

(samen één element) 1 
• aanhef 1 
• regel wit na aanhef en voor slotformule, per element 1 
• slotformule 1 
• ondertekening en/of naam 1 
 
NB  In het programma Wolf vermeldt u de scores van de kandidaat op 

elk van de drie afzonderlijke beoordelingscriteria. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Naar een brochure van de reisvereniging ANVR, voorjaar 2006 
tekst 2 Naar een artikel van C. van Bakel, Consumentengids, januari 2008 
tekst 3 Naar een advertentie in NRC-Handelsblad, 4 januari 2008 
tekst 4 Naar een artikel van Tom Kikken, Elsevier, 17 februari 2007 
tekst 5 Naar een artikel van Ivo Weyel, Elsevier, 17 mei 2008 
 
 

einde  KB-0011-a-10-2-c* 
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