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Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei 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; 
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



200018  CV9 3 Lees verder 

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 deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 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 (nieuwe stijl en oude 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 Camera vanished on the beach? Tell us more … 
 
Maximumscore 1 

 1  Verzekeringsmaatschappijen/Een verzekeringsmaatschappij/Verzekeraars 
 
Tekst 2 Teachers urged to shut up 
 
Maximumscore 1 

 2  ‘A string … known rules.’ 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 3 De volgende tekst … 
 
Maximumscore 3 

 3   1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
5 onjuist 
6 onjuist 
7 juist 
 

• Indien 7 beweringen goed   3  
• Indien 6 beweringen goed   2  
• Indien 5 beweringen goed   1  
• Indien 4 of minder beweringen goed   0  

 
Tekst 4 If we really … 
 

 4  C 
 

 5  B 
 

 6  B 
 

 7  A 

 
 8  D 

 
 9  C 

 
 10  A 

 
 11  A 

 
 12  A 

 
Tekst 5 Jobs for the jobless 
 

 13  C 
 
Tekst 6 Forget IQ – it’s brains that matter 
 
Maximumscore 1 

 14  een antwoord met de volgende strekking: 
Een hoog IQ is geen garantie voor het nemen van goede beslissingen. 
 
Maximumscore 1 

 15  ‘(personal qualities such as) an ability … big picture’ 
 

 16  D 
 

 17  D 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 2 

 18  • ‘self-awareness’  1   
• ‘empathy’  1   

 
 19  C 

 
 20  B 

 
Tekst 7 Upsetting the natural balance 
 

 21  C 
 
Tekst 8 Quiet, please 
 

 22  B 
 

 23  C 
 
Maximumscore 1 

 24  een antwoord met de volgende strekking: 
Je kunt stiltes inbouwen om je woorden meer effect te geven. / Het effect van humor kan 
bepaald worden door het juiste gebruik van stilte. 
 
Maximumscore 1 

 25  een antwoord met de volgende strekking: 
Dat hij een hekel heeft aan de muziek die hij overal hoort. / Wat overal te horen is, kan 
geen muziek genoemd worden/is lawaai. 
 

 26  C 
 
Maximumscore 1 

 27  een antwoord met de volgende strekking: 
Het feit dat de inhoud van de tekst van de muziek strijdig is met het effect van de muziek. / 
Het feit dat muziek die oproept tot rust en harmonie deze verstoort. 
 

 28  E 
 
Maximumscore 1 

 29  ‘(the buzz of) social activity’ 
 
Maximumscore 1 

 30  een antwoord met de volgende strekking: 
(Het beeld) dat we zo gewend zijn geraakt aan de aanwezigheid van muziek dat we deze 
niet meer (bewust) horen. 
 
Tekst 9 Richard Burge 
 

 31  C 

Antwoorden Deel- 
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Einde 

 
 
 
 
Tekst 10 Emotion and Spirit 
 
Maximumscore 1 

 32  een antwoord met de volgende strekking: 
• tussen de psychoanalytici en de kerk  
• over wie van hen genezing biedt voor psychische problemen 

 
Indien één element fout is of ontbreekt   0  
 
Maximumscore 1 

 33  1 en 4 
 

   Indien één van de nummers fout is of ontbreekt   0  
 

 34  C 
 

 35  A 
 

 36  A 
 

 37  A 
 

 38  D 
 

 39  C 
 
Tekst 11 Introducing Zyban 
 
Maximumscore 1 

 40  een antwoord met de volgende strekking: 
(Nee, want) Zyban begint pas effect te hebben na minimaal één week. 
 
Tekst 12 Pop CDs 
 
Maximumscore 1 

 41  (Ja:) The Listen Project. 
 
Opmerking 
Ook acceptabel: James Myerson. 
 
Tekst 13 Film 
 
Maximumscore 2 

 42  • Blade   1   
• Enemy of the State  1   

 
Tekst 14 Music 
 
Maximumscore 1 

 43  (Ja:) William Billings of Boston (: Eighteenth-Century Composer). 
 
Opmerking 
Ook acceptabel: McKay, David P., and Richard Crawford. 
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