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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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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 oude stijl kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald; voor de
toets nieuwe stijl 47 scorepunten. 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 Duits (oude stijl) en Duits 1,2 (nieuwe stijl) VWO 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 Meistens scheitert es am inneren Schweinehund

Maximumscore 1
1 �� De kern van het antwoord moet zijn dat mensen wel weten wat qua gezondheid goed

voor hen is, maar er (vaak) niet naar handelen.

Indien: Dat mensen zich anders gedragen dan ze eigenlijk willen (dit antwoord is te ruim)

Maximumscore 1
2 �� De kern van het antwoord moet zijn dat het veranderen van gewoonten vaak stuit op

innerlijke weerstand.

Opmerking
In het antwoord moet de innerlijke spanning tot uitdrukking komen. Dat kan ook impliciet
verwoord worden, bijvoorbeeld: Het lukt de mens vaak niet zijn slechte gewoonten af te leren.
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3 � C

4 � A

Maximumscore 1
5 �� Ik word niet door een dergelijke ziekte getroffen. /

Ik ben de uitzondering op de regel.

Indien: Er is altijd sprake van één uitzondering op de regel

6 � B

7 � D

8 � C

9 � E

Maximumscore 1
10 �� De kern van het antwoord moet zijn dat levensvreugde een positieve uitwerking heeft op

de gezondheid.
Voorbeelden van concretere, ook goede, antwoorden zijn:
Dat levensvreugde ongelooflijk belangrijk is. /
Levensvreugde is belangrijker dan medicijnen.

Indien:
De menselijke geest heeft een goede invloed op de gezondheid. /
Het hoofd is, als men het goed gebruikt, ook een goed medicijn. /
Dat levensvreugde verloren gaat als men niet kan eten wat minder gezond is

11 � C

���� Tekst 2 Unverdünnt

Maximumscore 1
12 �� Verlaging van de prijs (van cognac).

���� Tekst 3 Freier, selbständiger und offener

13 � A

14 � B

15 � B

16 � D

17 � D

18 � D

19 � A

20 � D

21 � D

0

0

Antwoorden Deel-
scores
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���� Tekst 4 Rostlauben landen nicht mehr in der Gracht

Maximumscore 1
22 �� Er bestaat (in Nederland) een goed systeem voor het recyclen van oude auto’s.

Opmerking
Acceptabel: Het systeem werkt in Nederland goed.

23 � C

24 � C

Maximumscore 2
25 ��

Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

Maximumscore 1
26 �� Omdat niet-erkende bedrijven geen afmeldingsbewijs kunnen afgeven.

Maximumscore 1
27 �� Deze maakt het hergebruik / de verwerking van stoffen / onderdelen die voorheen niet

verwerkt werden, financieel haalbaar.

Maximumscore 1
28 ��

Indien twee of minder antwoorden goed

Maximumscore 1
29 �� De kern van het antwoord moet zijn dat inkomsten en uitgaven (van de ARN) met elkaar

in evenwicht moeten zijn.
Andere formuleringen van het goede antwoord:
Omdat er geen winstoogmerk is, wordt de hoogte van het bedrag steeds aan de werkelijke
kosten aangepast. /
De hoogte van de verwijderingsbijdrage hangt af van het aantal aangeboden sloopwagens
en het aantal verkochte nieuwe auto’s.

Indien: Men wil flexibel op de ontwikkelingen blijven inspelen (dit antwoord is te weinig
specifiek)

Opmerking
Acceptabel: Anders kan de ARN niet kostendekkend werken.

Antwoorden Deel-
scores
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1
0

0

0

Ja Nein

Beendung der Steuerpflicht nur bei umweltgerechter Verschrottung x

Entsorgung bei anerkannten Recyclingunternehmen x

Prämie für den Autobesitzer wegen umweltgerechter Verschrottung x

Preisaufschlag beim Kauf von Neuwagen x

Ja Nein

Untersuchung der Wiederverwertungsmöglichkeiten neuer Materialien x

Verbreitung neuer Kenntnisse und Einsichten in Bezug auf x
Wiederverwertung von Materialien

Verschrottung von Altautos x
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Maximumscore 1
30 �� Het invoeren van (oude) auto’s uit het buitenland (door recyclingbedrijven) om zo

premies op te strijken.

31 � C

���� Tekst 5 Eugen Drewermann

Maximumscore 1
32 �� Beiden zijn door de (rooms-katholieke) kerk gestraft. /

Beiden zijn (ernstig) in conflict gekomen met de (rooms-katholieke) kerk.

Indien: Beiden stonden (uiterst) kritisch tegenover de kerk. (In dit antwoord komt de
reactie van de kerk niet tot uitdrukking.)

���� Tekst 6 Der Albtraum ist zurück

33 � A

34 � D

35 � B

Maximumscore 1
36 �� Naarmate het ongeluk in Tsjernobyl langer geleden was, maakten mensen zich minder

druk over de gevaren van kernenergie. /
Het ongeluk in Tsjernobyl was al lang geleden.

37 � C

Maximumscore 2
38 �� a Positief.

b Kernenergie is (in Duitsland) voldoende veilig en (vooralsnog) de milieuvriendelijkste
vorm van elektriciteitsproductie.

Indien a goed is en daarnaast één argument
Indien a fout is: in alle gevallen
Indien a goed is en b fout

Maximumscore 1
39 �� Om (door een heldere uitleg) iets tegen de (irrationele) angst met betrekking tot

kernenergie te ondernemen. /
Om de angst voor kernenergie weg te nemen. /
Om duidelijk te maken dat kernenergie voldoende veilig is.

Opmerking
Acceptabel: Om mensen hulp tegen nachtmerries over kernenergie te bieden.

40 � C

���� Tekst 7 Grabredseligkeit

41 � B

100019 CV11 /12 6 Lees verder

0

1
0
0

Antwoorden Deel-
scores

Vragen 41 t/m 44 oude stijl
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Maximumscore 1
42 �� De kern van het antwoord moet zijn: het geven van uitleg / toelichting / informatie.

43 � C

44 � D

���� Tekst 7 Fernsehwerbung

Maximumscore 1
41 �� Films die korter duren dan 90 minuten (inclusief inleidende en afsluitende woorden van

de omroeper/ster) mogen maar één keer voor reclame worden onderbroken.

Opmerking
Acceptabel: Als een film (ca.) 85 minuten duurt.

���� Tekst 8 Offene Grenzen für Hochqualifizierte sind goldrichtig

Maximumscore 2
42 ��

Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

���� Tekst 9 Ein Herz für Pferde

Maximumscore 1
43 �� Nee, Franz Marc leefde in een andere periode. /

Nee, Franz Marc is in de Eerste Wereldoorlog gesneuveld.

���� Tekst 10 F.A.Z. - Buchshop

Maximumscore 1
44 �� Die Deutschen auf der Suche nach ihrer neuen Identität.

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV11 /12 7

Einde

Vragen 41 t/m 44 nieuwe stijl

1
0

positief negatief

Prof. Dr. Peter R. Gerke x

Wolfgang Lütjens x

Horst Härtel x

Christina Kautt  x
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