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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 48 scorepunten worden behaald; voor de
toets nieuwe stijl 50 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 Engels (oude stijl en 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 Eliot’s man

1 � A

���� Tekst 2 Saving the kids

2 � B

���� Tekst 3 This is a picture you can trust

3 � A
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���� Tekst 4 De volgende tekst…

Maximumscore 3
4 �� 1, 4 en 5 zijn goed

Indien één van deze nummers ontbreekt
Indien twee van deze nummers ontbreken
Indien méér dan drie nummers gegeven worden, en 2, 3, 6, 7 of 8 komen in het antwoord
voor: voor ieder van deze nummers één punt aftrekken, met minimumscore 

���� Tekst 5 Education goes global

5 � A

6 � B

7 � C

8 � B

9 � A

10 � B

11 � A

12 � A

13 � B

���� Tekst 6 Two for joy…

14 � A

15 � A

16 � B

Maximumscore 1
17 �� ‘the nature versus nurture debate’

18 � D

Maximumscore 1
19 �� ‘(draw conclusions about) what is and is not hereditary(, and in what proportions)’

Maximumscore 1
20 �� een antwoord met de volgende strekking:

Omdat een groot aantal persoonlijkheidskenmerken/persoonlijke waarden door
erfelijkheid bepaald blijkt. / Omdat erfelijkheid een veel groter gebied beslaat dan men
zou denken.

21 � B

Maximumscore 2
22 �� • ‘distil out of … kernel / debate’

• ‘gets distracted … identical twins / at times’

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
23 �� een antwoord met de volgende strekking:

Hij gelooft dat beide (evenals de vrije wil) de identiteit van een mens bepalen. / Hij neemt
een middenpositie in. / Hij gelooft dat het gedrag van de mens bepaald wordt door zowel
nature als nurture (en vrije wil).

���� Tekst 7 Why there’s no place like home for Lord Elgin’s looted treasure

Maximumscore 1
24 �� een antwoord met de volgende strekking:

Ascherson vindt dat de Elgin Marbles teruggegeven moeten worden aan
Griekenland/thuishoren in Griekenland.

Indien als antwoord wordt gegeven: Het is tijd om weer eens over de Elgin Marbles te
praten

25 � D

26 � D

Maximumscore 1
27 �� ‘(what remains) (feels as much) an atrocity as a masterpiece’

28 � B

Maximumscore 2
29 �� 2, 4 en 5

Indien 2 elementen goed
Indien 1 element goed

Indien 5 antwoorden gegeven worden: aftrek
Indien 4 antwoorden gegeven worden: aftrek

30 � B

31 � C

Maximumscore 1
32 �� aan de Victorianen/the Victorians/de Britten in de Victoriaanse tijd

33 � A

34 � A

���� Tekst 8 Sticking up for old boars

35 � B

Maximumscore 1
36 �� vóór (en aan het begin van) de Middeleeuwen / in de Middeleeuwen en daarvoor

Indien alleen ‘in de Middeleeuwen’

37 � C

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 1
38 �� van wilde zwijnen

39 � A

Maximumscore 1
40 �� een antwoord met de volgende strekking:

Zij dragen bij aan de gezondheid van de bossen.

����

���� Tekst 9 Don’t panic

Maximumscore 1
41 �� ‘Supposed … MI5’

Indien de zinsnede ‘even … past’ wordt toegevoegd

Maximumscore 1
42 �� een antwoord met de volgende strekking:

Het wetsvoorstel is in strijd met de mensenrechten. / De voorgestelde wet deugt niet.

43 � B

44 � B

����

���� Tekst 9 New Films

Maximumscore 1
41 �� Nowhere

���� Tekst 10 Vengeful count killed Napoleon

Maximumscore 1
42 �� de laatste alinea/alinea 12

���� Tekst 11 Hepatitis A Vaccine, Inactivated Havrix®

Maximumscore 2
43 �� nee,

want het is niet bekend of Havrix schade toebrengt aan de vrucht / want de
bijwerking(en) van Havrix op dit gebied zijn niet bekend

���� Tekst 12 Thinker’s Corner

Maximumscore 2
44 �� • Legal Aid (: Striking the Balance or Striking out the Poor?)

• The Americanisation of the NHS

Antwoorden Deel-
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