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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 het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
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 Toetsen en 
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. 
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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 Toetsen en Examens. 

 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 
van het College voor Toetsen en Examens 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;  
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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. 

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 scorepunten 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 Toetsen en 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
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. 

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 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. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1    
 

 1 maximumscore 4 
1 (vaak maar) een dag 
2 nee 
3 een van de volgende: 

–  pasteuriseren  
–  flash-pasteuriseren  
–  pulsed electric field / PEF 
–  high pressure processing / HPP / pascaliseren / pascalisatie 

4 70 milligram  
5 (na het drinken van sap) je mond spoelen (met water) 
6 vier 
7 Albert Heijn 
8 Lidl 
9 gepasteuriseerd  
10 Jumbo 
 
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 9 
In een goede samenvatting komen de volgende elementen voor: 
 

 2.1 maximumscore 1 
Wetenschappers hebben een lach-database samengesteld om software te 
ontwikkelen waarmee de leeftijd van iemand kan worden geschat.  
 

 2.2 maximumscore 1 
hoe de lach het gezicht van iemand beïnvloedt 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord Scores

 2.3 maximumscore 2 
 echt lachen 
 nep lachen 
 (aantal) emoties laten zien 
 
indien drie opdrachten genoemd 2 
indien twee of één opdracht genoemd 1 
indien geen opdracht genoemd 0 
 

 2.4 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
 leeftijd van ander proefpersoon inschatten 
 hoe aantrekkelijk ze de proefpersonen vonden 
 karaktereigenschap van ander proefpersoon inschatten 
 
per juist antwoord 1 
 

 2.5 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
 leeftijd schatten / als leeftijdcontroleur (voor verkoop van alcohol en 

tabaksproducten, of iemand bepaalde games op internet mag spelen); 
 emoties herkennen / robots leren emoties te herkennen (als hulpmiddel 

voor autisten); 
 als extra controle bij online-betalingen met creditcard; 
 om software te maken voor interactieve buitenreclame. 
 
Opmerking 
Er moeten twee juiste toepassingsmogelijkheden zijn genoemd. 
 

 2.6 maximumscore 1 
Er moet meer onderzoek gedaan worden om de gegevens van de lach-
database te gebruiken voor allerlei toepassingen. 
 

 2.7 maximumscore 1 
 als je ouder bent dan 40, zie je er jonger uit als je lacht 
 ben je jonger dan 40, dan kun je beter neutraal kijken als je jong wilt 

overkomen 
 
Opmerking 
Beide conclusies moeten genoemd zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opmerking 
De kandidaat mag in zijn samenvatting de informatie-elementen in een 
andere volgorde weergeven dan in bovenstaande opsomming, mits de 
samenhang tussen de informatie-elementen in overeenstemming blijft met 
die van de samen te vatten tekst. 
 

 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 
9 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave. 
 
Schematisch: 
231-240: 0 scorepunt aftrek; 
241-250: 1 scorepunten aftrek; 
251-260: 2 scorepunten aftrek; 
261-270: 3 scorepunten aftrek; 
271-280: 4 scorepunten aftrek; 
281-290: 5 scorepunten aftrek; 
291-300: 6 scorepunten aftrek; 
301-310: 7 scorepunten aftrek; 
311-320: 8 scorepunten aftrek; 
meer dan 320: 9 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 
 

 4 C 
 

 5 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4   
 

 6 maximumscore 1 
Maar dat betekent lang niet altijd dat het product in kwestie ook echt veel 
minder calorierijk is.  
 

 7 A 
 

 8 C 
 

 9 D 
 

 10 D 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
(De tabel is bedoeld) om te laten zien dat een light product niet altijd uit 
(veel) minder calorieën bestaat.  
 
Opmerking 
Ook goed: (De tabel is bedoeld) om te laten zien dat het verschil in 
calorieën tussen een light product en een gewoon product vaak niet zo 
groot is. / (De tabel is bedoeld) als feitelijke ondersteuning van het 
beweerde in de tekst.  
 
Opmerking 
Wanneer meer dan 30 woorden zijn gebruikt, geen scorepunten 
toekennen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
• Vogelzang kondigt de lente aan  1 
• Vogelzang is een soort praten 1 
 

 16 maximumscore 1 
zangvogels, kolibries en papegaaien 
 
Opmerking 
Alle drie de vogels moeten genoemd zijn voor het scorepunt. 
 

 17 maximumscore 2 
• alinea 3: klank (te) imiteren 1 
• alinea 6: reproduceren van een deuntje 1 
 
Opmerking 
Alleen ‘imiteren’ of alleen ‘reproduceren’ is niet voldoende voor het 
scorepunt. 
 

 18 C 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 2 
• zelfde genen / genen gemeen hebben  1 
• vergelijkbare hersenstructuren / zingende vogels hebben 

hersenstructuren die lijken op die van mensen  1 
 

 21 maximumscore 1 
“Het zingen … werkelijk leren.” (regels 67-70) 
 

 22 C 
 

 23 C 
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Vraag 
 

Aftrekregels 
 

Aftrek 
 

Schrijfopdracht 
 

 24 maximumscore 13 
Als de kandidaat de opdracht helemaal niet heeft uitgewerkt, geen 
scorepunten toekennen. 
 

 24.1 maximumscore 6 
Aftrek inhoud 
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0. 
 
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of 
ontbreken: 
• jezelf voorstellen met naam, klas en school (samen één element) 1 
• aanleiding: de discussie in de klas 1 
• verzoek om les te komen geven op school over het onderwerp 1 
• vraag 1 over vogeltaal en mensentaal 1 
• vraag 2 over vogeltaal en mensentaal 1 
• vraag 3 over vogeltaal en mensentaal 1 
• verzoek om in te gaan op die vragen in de les 1 
• voorstel voor plaats, datum en tijdstip van les (samen één element) 1 
• verzoek om een reactie binnen twee weken 1 
 

 24.2 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 2 
 vijf of meer formuleringsfouten 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 2 
• twee of meer interpunctiefouten 1 
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Vraag 
 

Aftrekregels 
 

Aftrek 
 

 24.3 maximumscore 3 
Aftrek presentatie/conventies 
De score is 3 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0. 
 
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of 
ontbreken: 
• voornaam/-letter, achternaam, straat, huisnummer, postcode, 

plaatsnaam afzender (samen één element) 1 
• plaats en datum (samen één element) 1 
• instantie, naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam 

geadresseerde (samen één element) 1 
• aanhef  1 
• witregel na aanhef 1 
• witregel voor slotformule 1 
• slotformule  1 
• ondertekening en/of naam 1 
• alinea-indeling 1 
• samenhang  1 
• logische volgorde 1 
• passend taalgebruik 1 
• verzorgde indruk 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 de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Naar een artikel van Antje Houmes, Consumentengids, januari 2013 
tekst 2 Naar een artikel van Peter de Jeager, De Gelderlander, 2 februari 2013 
tekst 3 Naar een advertentie in HP/De Tijd, september 2012 
tekst 4 Naar een artikel van Johanneke Stolk, De Gelderlander, 11 januari 2013 
tekst 5 Naar een artikel van Simon Rozendaal, Elsevier, 23 maart 2013 

einde  
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