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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Demeter had het vuur gebruikt om het kind waarvoor zij zorgde, de 
eeuwige jeugd en onsterfelijkheid (en eeuwige roem) te schenken / om een 
kind goddelijk te maken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 1 
ἁμαρτία/hamartia 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2 
 

 3 maximumscore 1 
Semele werd door het bliksemvuur bij de geboorte geholpen; dat ze daarbij 
om het leven kwam, wordt niet vermeld. / Er staat: geholpen worden bij de 
geboorte; dit is een erg verzachtende formulering voor levend gecremeerd 
worden (terwijl de baby ternauwernood gered wordt). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 4 maximumscore 2 
 Er zijn nog resten van het paleis van Cadmus/Semele over. 
 Men mag de plek niet betreden. 
 Het graf van Semele is nog te zien. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 5 maximumscore 1 
Ze/Agaue komt erachter (met hulp van Cadmus) dat ze (niet een leeuw, 
maar) haar zoon / Pentheus gedood heeft. / Ze/Agaue herkent (met hulp 
van Cadmus) het hoofd van haar zoon / Pentheus (die door haarzelf 
gedood is). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 2 
a 
• τελετάς (regel 22) 1 
b 
• βακχευμάτων (regel 40) 1 
 

 8 maximumscore 1 
πόλιν (τήνδ᾿) (a), ἐκμαθεῖν (b) (regel 39), ἀπολογήσασθαί (b),  
μ᾿ (a) (regel 41) 
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Vraag Antwoord Scores 

Afbeelding 1 
 

 9 maximumscore 2 
a 
• θύρσον / (κίσσινον) βέλος (regel 25) 1 
b 
• Pentheus ziet een stier voor Dionysus aan (wanneer hij hem gevangen 

heeft). / De Thebaanse vrouwen slachten (in het gebergte met hun 
blote handen) een kudde runderen af. / Als Pentheus met Dionysus op 
pad gaat (om de vrouwen te gaan bekijken), vindt hij dat Dionysus op 
een stier lijkt. / Het koor roept Dionysus (in regel 1018) op als stier te 
verschijnen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking 1 

 
 

Tekst 3 
 

 10 maximumscore 2 
• Vanuit het perspectief van het publiek is het personage Dionysus; 

vanuit het perspectief van Pentheus / van (een van) de andere 
personages is het personage een vreemdeling 1 

• In tekst 2 / de proloog heeft Dionysus namelijk (in afwezigheid van 
Pentheus / van de andere personages aan het publiek) verteld dat hij 
aanwezig is in de gedaante van een mens/vreemdeling 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Voor het eerste deel van het antwoord geldt: het scorepunt alleen 
toekennen wanneer beide onderdelen van het deelantwoord juist zijn. 
 

 11 maximumscore 2 
a 
• Pentheus behandelt Dionysus / de vreemdeling als zijn gevangene. / 

Pentheus had Dionysus / de vreemdeling (gevangen laten nemen en) 
opgesloten (in zijn paleis / de gevangenis). 
Of woorden van overeenkomstige strekking 1 

b 
• δέσμιος (regel 792) 1 
 

 12 maximumscore 1 
het vrij zijn 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 maximumscore 2 
a 
• (σ᾿) ὅπλ᾿ ἐπαίρεσθαι (θεῷ) (regel 789) 1 
b 
• De spreker is in beide gevallen een religieus leider (met aanhangers) / 

een goddelijk persoon / (zoon van) een god; de aangesprokene is in 
beide gevallen iemand / een mens die zich verzet tegen de spreker / 
die de aanhangers van de spreker vervolgt. 
Of woorden van overeenkomstige strekking 1 

 
Opmerking 
Bij b het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 14 maximumscore 1 
In het Grieks heeft ἄξιαι betrekking op de bacchanten/vrouwen; in de 
vertaling (heeft ‘hij heeft verdiend’ betrekking) op Dionysus. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 15 maximumscore 1 
(οὔτε) δρῶν 
 

 16 maximumscore 2 
• Nee, in regel 807 spreekt Pentheus tegen de vreemdeling en diens 

aanhangers / Dionysus en diens aanhangers 1 
• In regel 809 geeft Pentheus een bevel aan zijn eigen dienaren 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
 Niet fout rekenen wanneer de ontkenning in het antwoord impliciet is 

gelaten. 
 Wanneer bevestigend is geantwoord en de aangesprokenen van regel 

807 of van regel 809 correct zijn beschreven, 1 scorepunt toekennen. 
 

Pagina: 9Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1111-a-21-1-c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 2 
a 
• Hiervoor probeert Dionysus Pentheus over te halen / te overreden / te 

adviseren (zich niet tegen Dionysus te verzetten); hierna gaat hij hem 
misleiden / hierna gaat hij doen alsof hij hem wil helpen (maar leidt hij 
hem naar zijn ondergang) 1 

b 
• Hiervoor is Pentheus dreigend/agressief; hierna is hij onderdanig aan 

Dionysus. / Hiervoor wil Pentheus de vrouwen/bacchanten bestrijden; 
hierna wil hij ze gaan bekijken / hierna wil hij hun activiteiten leren 
kennen 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Zowel bij a als bij b het scorepunt alleen toekennen wanneer beide 
onderdelen van het antwoord juist zijn. 
 

 18 maximumscore 1 
De vrouwen zijn juist niet dronken / drinken helemaal geen wijn; dat heeft 
een bode/herder hem verteld. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 19 maximumscore 2 
• σφ᾿ (regel 811) 1 
• νιν (regel 814) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 3 
a 
• (βυσσίνους) πέπλους (regel 821) 1 
b 
• Pentheus protesteert omdat hij er zelf moeite mee heeft dat een man 

vrouwenkleren draagt / dat hij als man vrouwenkleren moet 
aantrekken; Stijn protesteert omdat anderen er moeite mee hebben dat 
een man / dat hij als man vrouwenkleren aantrekt. / Pentheus 
protesteert omdat hij geen vrouwenkleren wil aantrekken; Stijn 
protesteert omdat hij wel vrouwenkleren wil aantrekken 1 

c 
• Ze willen allebei respectvol behandeld worden / geaccepteerd worden 

als wie ze zijn 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij b het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 21 maximumscore 1 
In beide regels doet de vreemdeling (tegenover Pentheus) alsof hij en de 
god Dionysus twee verschillende personen zijn. / In beide regels is sprake 
van de god Dionysus, terwijl Pentheus niet weet / terwijl het publiek weet 
dat de vreemdeling zelf Dionysus is. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 22 maximumscore 3 
a 
• (een lid van) het koor / de koorleider / de bacchanten 1 
b 
• Het koor / de bacchanten voelde(n) zich opgejaagd door Pentheus, 

maar die dreiging is (in het derde epeisodion door Dionysus) 
afgewend. 
Of woorden van overeenkomstige strekking 1 

c 
• (de) orchestra/ὀρχήστρα 1 
 
 

Pagina: 11Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1111-a-21-1-c 11 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Algemeen 
 

 23 maximumscore 2 
a 
• Euripides verhuisde (van Athene) naar (het hof van koning Archelaus 

van) Macedonië 1 
b 
• In Macedonië / In Euripides’ nieuwe woonplaats had de Dionysuscultus 

een heftig karakter (heftiger dan in Athene) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Euripides is een vrouwenhater; hij beschrijft vrouwen als waanzinnige 

wezens, die door hun waanzin tot de meest extreme daden komen. 
 Euripides is een emancipator; hij schrijft dat vrouwen als eersten door 

Dionysus ingewijd worden in zijn riten. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Euripides is een 
emancipator; hij beschrijft vrouwen als verstandige wezens, die direct de 
goddelijkheid van Bacchus doorhebben.’ 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 25  (regel 269-270) 

 25 maximumscore 2 
Ὁρῶ δὲ καὶ Κρέοντα, (kolon 26), στείχοντα, 
Ik zie Creon komen/gaan / dat Creon komt/gaat 
 
Niet fout rekenen: δὲ καὶ  (En) ook 
Niet fout rekenen: Ik zie Creon, die / terwijl hij komt/gaat / komend/gaand 
 
Kolon 26  (regel 269) 

 26 maximumscore 1 
τῆσδ᾿ ἄνακτα γῆς 
(de) heerser/koning van dit land/gebied / van deze stad 
 
Niet fout rekenen: γῆ  grond 
γῆ  bodem/aarde  0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 27  (regel 270) 
 27 maximumscore 2 

καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 
(de/een/als) bode van nieuwe besluiten/plannen / van een nieuw 
besluit/plan 
 
Niet fout rekenen wanneer kolon 26 en kolon 27 in de vertaling direct 
na elkaar staan en verbonden zijn door ‘en᾿. 
in de vertaling ondubbelzinnig geen betrekking hebbend op Creon 0 
(degene) die nieuwe besluiten/plannen / een nieuw besluit/plan 
aankondigt    1 
om nieuwe besluiten/plannen / een nieuw besluit/plan aan te kondigen 1 
καινῶν  die/deze/dat/dit 1 
 
Kolon 28  (regel 271-273) 

 28 maximumscore 2 
Σέ, (kolon 29), (kolon 30), ἀνεῖπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν φυγάδα, 
Ik beveel jou als balling uit/buiten dit land/gebied / deze stad te gaan / dit 
land/gebied / deze stad uit te gaan 
 
Niet fout rekenen: γῆ  grond 
Σέ, φυγάδα  jou, (een) balling 1 
γῆ  bodem/aarde  1 
Wanneer ook in kolon 26, hier niet meer aanrekenen. 
ἔξω  behalve/zonder 0 
περάω  elke andere betekenis dan ‘gaan᾿ of een synoniem daarvan 0 
περᾶν vertaald als πέραν 0 
φυγάδα in de vertaling ondubbelzinnig met ‘ik᾿ verbonden  0 
 
Kolon 29  (regel 271) 

 29 maximumscore 2 
τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει θυμουμένην 
somber/knorrig en boos (zijnde) op je echtgenoot 
 
Niet fout rekenen: τὴν σκυθρωπὸν  de sombere/knorrige 
Niet fout rekenen: een toevoeging om duidelijk te maken dat kolon 29 op 
Medea betrekking heeft, bijvoorbeeld: somber enz. als je bent / omdat je 
somber enz. bent 
 
Kolon 30  (regel 272) 

 30 maximumscore 1 
Μήδει᾿ 
Medea/Medeia 
 
Medei/Medei’   0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 31  (regel 273) 
 31 maximumscore 2 

λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῇ τέκνα,  
nadat je je/de twee kinderen met je(zelf) / bij je(zelf) 
(mee)genomen/(mee)gekregen hebt / met je/de twee kinderen 
in gezelschap van jezelf / bij je(zelf) 
 
Niet fout rekenen: terwijl je je/de twee kinderen met je(zelf) meeneemt 
λαβοῦσαν in de vertaling verbonden met ‘balling᾿: nadat je als balling … 1 
δισσός  dubbel/tweemaal 0 
 
Kolon 32  (regel 274) 

 32 maximumscore 1 
καὶ μή τι μέλλειν· 
en (ik beveel jou) helemaal/beslist niet te treuzelen / niet 
enigszins/iets te treuzelen 
 
Kolon 33  (regel 274-275) 

 33 maximumscore 1 
ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου τοῦδ᾿ εἰμί, 
want ik ben verantwoordelijk voor dit bericht/woord/bevel/besluit 
 
Kolon 34  (regel 275) 

 34 maximumscore 2 
κοὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν 
en ik zal niet weer weggaan / (weer) teruggaan / en ik ga niet weer weg / 
(weer) terug naar mijn/het paleis/huis / mijn familie 
 
ἄπειμι  ik ben weg/terug 0 
δόμους vertaald met meervoud 1 
δόμος  vertrek/kamer 1 
Wanneer δόμους vertaald is met ‘vertrekken/kamers᾿, hiervoor slechts 
1 scorepunt in mindering brengen. 
 
Kolon 35  (regel 276) 

 35 maximumscore 2 
πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 
voor(dat) ik jou buiten de grenzen van het/mijn/dit land/gebied / 
de/mijn/deze stad geworpen zal hebben / heb / zal werpen / werp 
 
Niet fout rekenen: πρὶν  tot(dat) 
Niet fout rekenen: γαῖα  grond 
Niet fout rekenen: βάλλω  drijven/plaatsen/brengen 
γαῖα  bodem/aarde  1 
Wanneer ook γῆ in kolon 26 en/of 28, hier niet meer aanrekenen. 
 

Pagina: 14Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1111-a-21-1-c 14 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 36  (regel 277) 
 36 maximumscore 2 

Αἰαῖ· πανώλης ἡ τάλαιν᾿ ἀπόλλυμαι· 
Helaas/Ach/Aiai; helemaal verloren verdwijn ik, (de) ongelukkige / ik, (de) 
ongelukkige, ga helemaal verloren 
 
ἡ  of     0 
ἀπόλλυμαι niet vertaald met eerste persoon enkelvoud 0 
 
Kolon 37  (regel 278) 

 37 maximumscore 1 
ἐχθροὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων, 
want mijn/de vijanden gaan (nu/dus/werkelijk) vol in de aanval 
 
Niet fout rekenen: ἐχθροὶ ἐξιᾶσι  vertaald met enkelvoud 
 
Kolon 38  (regel 279) 

 38 maximumscore 2 
κοὐκ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔκβασις. 
en er is geen gemakkelijke ontsnapping aan/uit/van het onheil / de 
misdaad / en (de) ontsnapping aan/uit/van het onheil / de misdaad is niet 
gemakkelijk 
 
Niet fout rekenen: ἔστιν εὐπρόσοιστος ἔκβασις  het is gemakkelijk te 
ontsnappen 
Niet fout rekenen: ἄτη  verblinding 
 
Kolon 39  (regel 280) 

 39 maximumscore 2 
Ἐρήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσχουσ᾿ ὅμως· 
(En/Maar) hoewel ik slecht behandeld word / er slecht aan toe ben, 
zal ik toch vragen 
 
Niet fout rekenen: Ἐρήσομαι  ik vraag 
Niet fout rekenen: καὶ κακῶς πάσχουσ᾿  hoewel ik slecht behandeld ben 
Niet fout rekenen: καὶ κακῶς πάσχουσ᾿ ὅμως  hoewel ik toch slecht 
behandeld word / er toch slecht aan toe ben 
Niet fout rekenen: πάσχω  lijden / gestraft worden 
καὶ κακῶς πάσχουσ᾿  hoewel ik slecht behandeld werd/was / er slecht aan 
toe was 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 40  (regel 281) 
 40 maximumscore 2 

τίνος μ᾿ ἕκατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον; 
waarom / wegens wat verban je mij / stuur je mij weg uit het/je 
land/gebied/stad, Creon 
 
Niet fout rekenen: γῆ  grond 
τίνος μ᾿ ἕκατι  wegens wat van mij 0 
τίνος ἕκατι  wegens wie 1 
τίνος verbonden met γῆς 0 
ἕκατι verbonden met γῆς 0 
γῆ  bodem/aarde  1 
Wanneer ook in kolon 26 en/of 28 en/of γαῖα in kolon 35, hier niet meer 
aanrekenen. 
 
Kolon 41  (regel 282) 

 41 maximumscore 1 
Δέδοικά σ᾿ 
Ik ben bang voor jou 
 
Wanneer in kolon 43 μή δράσῃς is vertaald met ‘dat jij/je aandoet / zult 
aandoen᾿, mag σ᾿ in kolon 41 onvertaald blijven. 
 
Kolon 42  (regel 282) 

 42 maximumscore 1 
– οὐδὲν δεῖ παραμπίσχειν λόγους – 
het is helemaal niet nodig de waarheid te verzwijgen / ik hoef de waarheid 
helemaal niet te verzwijgen 
 
Kolon 43  (regel 283) 

 43 maximumscore 2 
μή μοί τι δράσῃς παῖδ᾿ ἀνήκεστον κακόν. 
dat jij/je (mij) mijn kind/dochter een (of ander) onherstelbaar kwaad 
aandoet / zult aandoen 
 
Niet fout rekenen: τι  in enig opzicht / enigszins 
Niet fout rekenen: τι ἀνήκεστον κακόν  iets, een onherstelbaar kwaad / iets 
onherstelbaar(s) slechts 
μή  dat niet    0 
μή δράσῃς  jij moet niet aandoen / doe niet aan / laat jij niet aandoen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 44  (regel 284) 
 44 maximumscore 2 

Συμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος· 
(En) veel zaken geven aanleiding tot / veel geeft aanleiding tot 
deze/die angst 
 
Niet fout rekenen: τοῦδε δείματος  tot (de) angst hiervoor/daarvoor 
πολλὰ  het meeste  1 
πολλὰ  vaak/hevig  0 
τοῦδε δείματος  tot (de) angst voor deze/hem/haar 0 
 
Kolon 45  (regel 285) 

 45 maximumscore 1 
σοφὴ πέφυκας 
jij bent (van nature) slim/wijs/handig/sluw 
 
Niet fout rekenen: jij bent slim/wijs/handig/sluw geboren 
 
Kolon 46  (regel 285) 

 46 maximumscore 1 
καὶ κακῶν πολλῶν ἴδρις, 
en kundig in vele rampen/ziektes / veel verderfelijks/slechtheid 
 
Kolon 47  (regel 286) 

 47 maximumscore 1 
λυπῇ δὲ 
en je voelt je gekwetst 
 
Kolon 48  (regel 286) 

 48 maximumscore 2 
λέκτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. 
doordat/omdat je beroofd bent / beroofd (als je bent) van het huwelijk met 
je man / van de man van je bed/huwelijk 
 
Niet fout rekenen: λέκτρων ἀνδρὸς  (van) het bed van je man 
λέκτρων vertaald met meervoud 1 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Homerische Hymne aan Demeter 251-264, vertaling A.S. Hartkamp, Groningen 2011 
tekst 2 Euripides, Bacchae 1-42 
afbeelding 1 https://www.deviantart.com/lollerzombie/art/Bitches-and-Wine-187367707 (bekeken op 

23 april 2019) 
tekst 3 Euripides, Bacchae 787-827 
tekst 4 Euripides, Medea 269-286 
vraag 4 Pausanias, 9.12.3 en 9.16.7, vertaling J. Abbenes, Soest 2012 
vraag 13 Bijbel, Handelingen van de Apostelen 26:13-14 
vraag 20  Y. Sjoukes, 21 september 2017, https://www.bndestem.nl/columns/mannen-in-rokken-

een-beetje-vreemd-maar-wel-lekker-geef-t-tijd~a7c1a4ec/ (bekeken op 29 mei 2019) 
vraag 22 Euripides, Bacchae 862-870, vertaling W. Courteaux en B. Claes, Amsterdam 2003 
 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 

Griekse taal en cultuur vwo  

Centraal examen vwo 

Tijdvak 1 

Correctievoorschrift 

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  

Bij het centraal examen Griekse taal en cultuur vwo: 

Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 8 moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord.  

Toelichting: 
Gezien de vraag is de meest logische en natuurlijke lezing om het voegwoord τε te 
begrijpen als de verbinding van de infinitieven ἐκμαθεῖν en ἀπολογήσασθαι. Dat τε 
de verbinding zou moeten vormen tussen οὖσαν en φανέντα is een minder natuurlijke 
lezing. 
Desalniettemin wordt deze interpretatie in een van de examenbundels wel als de juiste 
aan de leerlingen aangeboden, iets dat hun niet aan te rekenen is. 

NB  

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van
de aanvulling door het CvTE.
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling
door het CvTE.
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de
schooladministratie voorkomen.
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Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Griekse taal en cultuur vwo. 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 

drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
een filosofische inslag / aandacht voor vrouwen / psychologisch inzicht / 
belangstelling voor het irrationele 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer als antwoord is gegeven ‘Euripides 
was een vrouwenhater’. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 3 maximumscore 3 
a 
• τιμὴ (regel 336) 1 
b 
• analogie(-argumentatie/-redenering) 1 
c 
• Dionysus moet (door jou/ons) vereerd worden. 

Of woorden van overeenkomstige strekking 1 
 

 4 maximumscore 1 
(Τῆς σῆς δ᾿) ἀνοίας (τόνδε τὸν) διδάσκαλον (regel 345) 
 

 5 maximumscore 3 
a 
• twee van de volgende antwoorden: 2  

 Cadmus noemt Pentheus ‘kind/(klein)zoon’ / (Ὦ) παῖ (regel 330). 
 De huiselijke beeldspraak (in regel 331) benadrukt de familieband. 
 Cadmus benadrukt (in regel 336) de familie-eer. 
 Cadmus vertelt (in de regels 337-340) het voorbeeld van zijn 

andere kleinzoon / van Pentheus’ neef (Actaeon). 
b 
• De grootvader wordt slechts verbaal aangevallen; van de theoloog 

worden de spullen vernield / de theoloog wordt bedreigd met vernieling 
van zijn spullen. / De grootvader wordt niet gestraft; de theoloog wordt 
(hard/wel) gestraft. / De theoloog wordt beschouwd als de schuldige; 
de grootvader als (domme) volger 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij b het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 6 maximumscore 1 
Cadmus wenkt Pentheus naar zich toe. / Cadmus probeert Pentheus een 
krans (van klimop) op te zetten. / Cadmus houdt een klimopkrans omhoog. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 3 
• Οὐ (regel 343); Cadmus 1 
• Τῆς (regel 345); Teiresias 1 
• Οἱ (regel 352); de vreemdeling / Dionysus 1 
 
Opmerkingen 
 Voor elk deel van het antwoord geldt: het scorepunt alleen toekennen 

wanneer beide onderdelen van het deelantwoord juist zijn. 
 Niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘Οὐ (regel 343)’ geen Grieks 

woord geciteerd is. 
 Niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘Τῆς (regel 345)’ als antwoord 

is gegeven ‘Στειχέτω (regel 346)’. 
 

 8 maximumscore 1 
(ὃς) ἐσφέρει νόσον καινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται / (ὃς) ἐσφέρει νόσον 
καινὴν γυναιξὶ / (ὃς) λέχη λυμαίνεται (regel 353-354) 
 
 

Afbeelding 1 
 

 9 maximumscore 3 
a 
• διεσπάσαντο (regel 339) 1 
b 
• Agaue 1 
• Ino en Autonoë 1 
 
Opmerking 
Bij b het scorepunt voor het deelantwoord ‘Ino en Autonoë’ alleen 
toekennen wanneer beide onderdelen van het deelantwoord juist zijn. 
 
 

Tekst 2 
 

 10 maximumscore 1 
θεομαχεῖν (regel 1255) 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 2 
a 
• (ἐν) τῷδ᾿ (ἐν ᾧ καθέστατε) / ἐν ᾧ καθέστατε (regel 1261) 1 
b 
• φρονήσασαι (μὲν οἷ᾿ ἐδράσατε) (regel 1259) 1 
 

 12 maximumscore 3 
a 
• Cadmus stelt vragen aan Agaue / laat Agaue zich concentreren op 

zintuiglijke waarneming / laat Agaue naar de hemel kijken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking 1 

b 
• (regel) 1272 1 
c 
• (regel) 1267 1 
 
Opmerking 
Bij c niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘(regel) 1270’. 
 

 13 maximumscore 1 
naar het zaaien van drakentanden door Cadmus (waaruit een groep 
mannen / Echion groeide) / naar het stichtingsverhaal van Thebe 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 2 
a 
• hoofd 1 
b 
• Juist aan het gezicht zou Agaue Pentheus kunnen herkennen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 15 maximumscore 1 
ὥς γ᾿ ἔφασκον (αἱ θηρώμεναι) (regel 1278) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘ὥς ἔφασκον (αἱ 
θηρώμεναι) (regel 1278)’. 
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 1 
Πενθέως is gescheiden van κάρα; zo is Pentheus’ hoofd gescheiden van 
(de rest van) zijn lichaam. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer alle drie de onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 17 maximumscore 1 
personificatie/litotes 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer geantwoord is ‘apostrofe’. 
 

 18 maximumscore 2 
a 
• De godheid voelde zich / was beledigd 1 
b 
• Pentheus en Actaeon zijn op dezelfde plek gestorven. / Pentheus is 

gestorven op dezelfde plek (als) waar Actaeon door zijn honden is 
verscheurd. / Pentheus en Actaeon zijn beiden op de Cithaeron 
gestorven 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 19 maximumscore 1 
op het imperfectum (Ἐκερτόμει) 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 maximumscore 1 
τῶν πάρος φρενῶν (regel 1270) 
 

 21 maximumscore 2 
a 
• Alleen de/alle vrouwen (en Teiresias en Cadmus) waren in bacchische 

geestvervoering (en dus niet de hele stad) 1 
b 
• Met zijn overdrijving (dat de hele stad in bacchische geestvervoering 

was) maakt hij aan Agaue duidelijk dat zij niet als enige buiten zinnen 
was (en dat dat dus vergeeflijk was) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Pagina: 29Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1111-a-21-2-c 10 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 1 
Het woord φίλτατον/liefste in het Grieks is een bijvoeglijke bepaling bij / 
hoort bij σῶμα/lichaam; ‘lieve’ in de vertaling is een bijvoeglijke bepaling bij 
/ hoort bij ‘zoon’. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 23 maximumscore 1 
Agaue zou een antwoord moeten krijgen op haar vraag in regel 1300 (want 
Cadmus kan dat geen onbelangrijke vraag vinden). / Agaue zou niet 
zomaar zonder antwoord te krijgen op haar vraag in regel 1300 doorgaan 
met haar vraag in regel 1301 (want die vragen hebben niet direct met 
elkaar te maken). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 24 C 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 25  (regel 890) 

 25 maximumscore 1 
Αἰνῶ σε, 
Ik prijs jou 
 
Kolon 26  (regel 890) 

 26 maximumscore 1 
Μενέλα᾿, 
Menelaus 
 
Μενέλα᾿  Menela’/Menelae 0 
 
Kolon 27  (regel 890) 

 27 maximumscore 2 
εἰ κτενεῖς δάμαρτα σήν. 
als je je/jouw echtgenote zult doden 
 
Niet fout rekenen: κτενεῖς  je doodt 
εἰ  dat / (om te zien) of 0 
δάμαρτα σήν  de echtgenote 1 
δάμαρτα σήν  een echtgenote (van jou) 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 28  (regel 891) 
 28 maximumscore 1 

Ὁρᾶν δὲ τήνδε φεῦγε, 
(Maar/En) pas ervoor op om naar deze/die (vrouw) / haar te kijken 
 
Niet fout rekenen: ὁράω  zien 
 
Kolon 29  (regel 891) 

 29 maximumscore 2 
μή σ᾿ ἕλῃ πόθῳ. 
(op)dat ze je niet grijpt/treft/verovert/betovert met (een) verlangen (naar 
haar) / door (jouw/de) begeerte (naar haar) 
 
Niet fout rekenen: μή  zodat niet 
Niet fout rekenen: μή ἕλῃ  laat zij niet grijpen 
Niet fout rekenen: πόθῳ  met/door haar liefde (voor jou) / met/door haar 
verlangen/begeerte (naar jou)  
(op/zo)dat verlangen naar haar / haar liefde jou niet grijpt 1 
ἕλῃ vertaald met bedrijvende of lijdende vorm tweede persoon enkelvoud 0 
ἕλῃ vertaald met als onderwerp ‘hij’ 0 
πόθος  gemis   0 
 
Kolon 30  (regel 892) 

 30 maximumscore 2 
Αἱρεῖ γὰρ ἀνδρῶν ὄμματ᾿, 
Want ze grijpt/treft/verovert/betovert de ogen/blik / het oog van (de) 
mannen 
 
Want ze grijpt/treft/verovert/betovert (de) mannen met haar blik/oog/ogen 0 
Αἱρεῖ vertaald met als onderwerp ‘hij’ 0 
Wanneer ook ἕλῃ in kolon 29, hier niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 31  (regel 892) 

 31 maximumscore 1 
ἐξαιρεῖ πόλεις,  
(ze) verwoest/verovert steden 
 
ἐξαιρεῖ niet vertaald als vorm van ἐξαιρέω 0 
ἐξαιρεῖ vertaald met als onderwerp ‘hij’ 0 
Wanneer ook ἕλῃ in kolon 29 en/of Αἱρεῖ in kolon 30, hier niet meer 
aanrekenen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 32  (regel 893) 
 32 maximumscore 1 

πίμπρησιν οἴκους· 
(ze) steekt huizen in brand 
 
πίμπρησιν vertaald met als onderwerp ‘hij’, ook indien verzwegen na ‘hij’ bij 
een vorige persoonsvorm 0 
Wanneer ook in kolon 29 en/of 30, hier niet meer aanrekenen. 
Wanneer niet in kolon 29 en niet in kolon 30, maar wel in kolon 31, hier 
nogmaals aanrekenen. 
 
Kolon 33  (regel 893) 

 33 maximumscore 1 
ὧδ᾿ ἔχει κηλήματα. 
zo zijn haar verleidingskunsten / is haar verleidingskunst 
 
Niet fout rekenen: zo heeft zij verleidingskunsten / zulke 
verleidingskunsten / zo’n verleidingskunst heeft ze 
Wanneer de bezitter van de κηλήματα in de vertaling als mannelijk is 
weergegeven, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen. 
Wanneer in kolon 29, 30, 31 of 32 een persoonsvorm vertaald is met als 
onderwerp ‘hij’, voor het bovenstaande en voor de vertaling(en) met ‘hij’ 
samen slechts een maximum van 2 scorepunten in mindering brengen. 
 
Kolon 34  (regel 894) 

 34 maximumscore 2 
Ἐγώ νιν οἶδα, καὶ σύ, 
Ik ken haar, jij ook / en jij (ook) 
 
νιν  hen    0 
νιν  hem    0 
Wanneer in kolon 29, 30, 31 of 32 een persoonsvorm vertaald is met als 
onderwerp ‘hij’, of in kolon 33 de bezitter van de κηλήματα in de vertaling 
als mannelijk is weergegeven, voor die vertaling(en) en ‘νιν  hem’ samen 
slechts een maximum van 2 scorepunten in mindering brengen. 
σύ  jou     0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 35  (regel 894) 
 35 maximumscore 1 

χοἱ πεπονθότες. 
(en) ook degenen / en degenen die haar/het meegemaakt hebben / die 
(schade) (onder/door haar / eronder/erdoor) geleden hebben / die het 
ervaren hebben (kennen haar) 
 
Vertaald als lijdend voorwerp bij οἶδα (kolon 34) 0 
Wanneer ook σύ (kolon 34) is vertaald als lijdend voorwerp bij οἶδα  
(kolon 34), hier niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 36  (regel 895-896) 

 36 maximumscore 2 
Μενέλαε, φροίμιον μὲν ἄξιον φόβου τόδ᾿ ἐστίν·  
Menelaus, dit/dat is (werkelijk/wel) een angstaanjagend begin / een 
angst/paniek waard(ig)/verdienend begin / dit/dat begin verdient 
(werkelijk/wel) angst / is (werkelijk/wel) angstaanjagend / angst waard(ig) 
 
Μενέλαε  Menelae  1 
Wanneer ook in kolon 26 (Menela’/Menelae), hier nogmaals aanrekenen. 
ἄξιος  passend bij  1 
ἄξιος  opwegend tegen / billijk/voldoende/goedkoop 0 
 
Kolon 37  (regel 896-897) 

 37 maximumscore 2 
(kolon 38) γὰρ (kolon 38) βίᾳ πρὸ τῶνδε δωμάτων ἐκπέμπομαι. 
ik word immers met geweld/kracht voor deze tent(en) geroepen / naar 
buiten gestuurd 
 
Niet fout rekenen: βίᾳ  met tegenzin / tegen mijn zin/wil 
Niet fout rekenen: τῶνδε δωμάτων  dit (gevangenen)kamp 
βίᾳ  tegen hun zin/wil 0 
ἐκπέμπομαι niet vertaald met lijdende vorm 0 
 
Kolon 38  (regel 896) 

 38 maximumscore 1 
ἐν (kolon 37) χερσὶ προσπόλων σέθεν 
in/door de handen/armen van dienaren van jou / van jouw dienaren 
 
Niet fout rekenen: πρόσπολος  dienares 
χείρ  (krijgs)macht/geweld/menigte 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 39  (regel 898) 
 39 maximumscore 2 

Ἀτὰρ σχεδὸν μὲν οἶδά σοι μισουμένη, 
En/Maar ik weet (wel) bijna zeker / (wel) min of meer / ik weet, denk ik, 
(wel) dat ik door jou gehaat word 
 
Niet fout rekenen: σοι μισουμένη  dat ik bij/voor jou gehaat ben 
οἶδά μισουμένη  ik weet dat ik gehaat werd/was 0 
οἶδά μισουμένη  ik wist dat ik gehaat werd/was 1 
 
Kolon 40  (regel 899) 

 40 maximumscore 1 
ὅμως δ᾿ ἐρέσθαι βούλομαι· 
en/maar toch wil ik (je) vragen 
 
Kolon 41  (regel 899-900) 

 41 maximumscore 2 
γνῶμαι τίνες Ἕλλησι καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι; 
welke / wat voor meningen/oordelen over mijn leven hebben de Grieken 
en jij / zijn er bij de Grieken en (bij) jou / wat/hoe zijn de  
meningen/oordelen bij de Grieken en (bij) jou over mijn leven 
 
Niet fout rekenen: γνῶμαι τίνες Ἕλλησι καὶ σοὶ  wat/hoe zijn de 
meningen/oordelen van de Grieken en (van) jou 
vertaald als vragende bijzin bij kolon 40 1 
γνώμη  verstand  0 
 
De woorden Οὐκ εἰς ἀκριβὲς ἦλθεν zijn voorvertaald met: 
Er was geen verschil van mening 
 
Kolon 42  (regel 901-902) 

 42 maximumscore 2 
ἀλλ᾿ ἅπας στρατὸς κτανεῖν ἐμοί σ᾿ ἔδωκεν, 
maar het leger heeft in zijn geheel / maar het hele leger heeft het aan mij 
overgelaten/toegestaan jou te doden / jou aan mij (terug)gegeven om (je) 
te doden 
 
Kolon 43  (regel 902) 

 43 maximumscore 1 
ὅνπερ ἠδίκεις. 
die jij (namelijk) / omdat jij mij onrechtvaardig behandelde 
 
omdat jij onrechtvaardig handelde 0 
ὅνπερ niet vertaald met als antecedent ἐμοί (kolon 42) 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 44  (regel 903) 
 44 maximumscore 2 

Ἔξεστιν οὖν πρὸς ταῦτ᾿ ἀμείψασθαι λόγῳ, 
Is het (mij) nu/dan/tenminste toegestaan/mogelijk (in reactie / met het oog) 
daarop / op die woorden/zaken te antwoorden met een woord/opmerking 
 
Niet fout rekenen: ἀμείψασθαι λόγῳ  (een woord) te antwoorden / (een) 
weerwoord te geven 
Niet fout rekenen: λόγος  pleidooi 
geen inversie toegepast en bovendien geen vraagteken geplaatst 1 
πρὸς ταῦτ᾿  bovendien 0 
λόγῳ  van horen zeggen / in schijn/theorie 0 
λόγος  elke andere betekenis dan ‘horen zeggen / schijn/theorie/woord/ 
opmerking/pleidooi’ of een synoniem daarvan 1 
 
Kolon 45  (regel 904) 

 45 maximumscore 1 
ὡς οὐ δικαίως, (kolon 46), θανούμεθα; 
om duidelijk te maken dat ik ten onrechte / niet rechtmatig/terecht gedood 
zal worden / zal sterven 
 
Niet fout rekenen: θανούμεθα  ik word gedood / ik sterf 
δικαίως  ik, een rechtvaardige 0 
δικαίως  vroom/welopgevoed 0 
 
Kolon 46  (regel 904) 

 46 maximumscore 1 
ἢν θάνω 
als ik gedood zal worden / word / zal sterven / sterf 
 
Kolon 47  (regel 905) 

 47 maximumscore 1 
Οὐκ ἐς λόγους ἐλήλυθ᾿, 
Ik ben niet gekomen/hier voor een gesprek 
 
ἐς λόγους  voor (een) woord(en)/opmerking(en)/pleidooi(en)/weerwoord(en) 0 
ἐς λόγους ἐλήλυθ᾿  ik heb een onderhoud (met jou) (gehad) / ik 
onderhandel / heb onderhandeld (met jou) 0 
 
Kolon 48  (regel 905) 

 48 maximumscore 1 
ἀλλά σε κτενῶν. 
maar om je/jou te doden 
 
κτενῶν  ik zal doden / ik dood 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 49  (regel 906) 
 49 maximumscore 1 

Ἄκουσον αὐτῆς, 
Luister naar haar 
 
Niet fout rekenen: ἀκούω  gehoor geven aan / gehoorzamen 
 
Kolon 50  (regel 906-907) 

 50 maximumscore 1 
μὴ θάνῃ τοῦδ᾿ ἐνδεής, Μενέλαε, 
(op)dat ze niet gedood wordt / zal worden / sterft / zal sterven zonder 
(enige vorm van) proces, Menelaus 
 
Niet fout rekenen: μή  zodat niet 
Μενέλαε  Menelae  0 
Wanneer ook in kolon 26 (Menela’/Menelae) of kolon 36, hier nogmaals 
aanrekenen. 
Wanneer ook in zowel kolon 26 (Menela’/Menelae) als kolon 36, hier niet 
meer aanrekenen. 
 
Kolon 51  (regel 907-908) 

 51 maximumscore 2 
καὶ δὸς τοὺς ἐναντίους λόγους ἡμῖν κατ᾿ αὐτῆς. 
en laat de aanklacht(en) tegen haar aan mij/ons over 
 
κατ᾿  elke andere betekenis dan ‘tegen’ of een synoniem daarvan 0 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-
examen de eerste afname is én
 de scores van alle herkansende kandidaten.
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 29 juni te accorderen.

tekst 1 Euripides, Bacchae 314-357 
vertaling: Ch. Hupperts en W. van Lakwijk, Het masker van Dionysos: Griekse goden, 
Atheens toneel en de invloed hiervan op de Europese cultuur, Amsterdam 1989 

afbeelding 1 https://www.jstor.org/stable/43655771?seq=7#metadata_info_tab_contents (bekeken op 
22 juni 2020) 

tekst 2 Euripides, Bacchae 1248-1315 
vertaling: Ch. Hupperts en W. van Lakwijk, Het masker van Dionysos: Griekse goden, 
Atheens toneel en de invloed hiervan op de Europese cultuur, Amsterdam 1989 

tekst 3 Euripides, Troades 890-908 
vraag 8 Livius, Ab Urbe Condita 39.15.8-9, H.W.A. van Rooijen-Dijkman en F.H. van Katwijk-

Knapp, Livius: Sinds de stichting van de Stad, Amsterdam 2005 
vraag 11 https://www.trouw.nl/nieuws/schranderheid-is-geen-wijsheid~b3b86682/ (bekeken op 

4 december 2019) 
vraag 12 https://www.jmouders.nl/psychose-leven-in-een-waan/ (bekeken op 11 december 2019) 

einde  

Ook na 29 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6   Bronvermeldingen
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
De Griekse tragedie is (volgens Aristoteles) ontstaan uit een koorlied ter 
ere van Dionysus / uit de dithyrambe. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘De Griekse tragedie is 
ontstaan uit een koor ter ere van Dionysus.’ 
 

 2 maximumscore 1 
(τοῖσι) θύουσιν (regel 473) 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 3 maximumscore 1 
Oningewijden mogen geen kennis hebben van de Bacchische riten; jij bent 
een oningewijde; jij mag dus geen kennis hebben van de Bacchische riten. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
 Het scorepunt alleen toekennen wanneer alle drie de onderdelen van 

het antwoord juist zijn. 
 Niet fout rekenen wanneer de twee premissen in omgekeerde volgorde 

genoteerd zijn. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
Dionysus verschijnt als de vreemdeling / maakt zijn aanwezigheid kenbaar 
door (het drogbeeld van) een stier te tonen / door een drogbeeld te tonen.  
Of woorden van overeenkomstige strekking.  
 

 6 maximumscore 1 
(regel) 487 
 

 7 maximumscore 2 
a 
• (regel) 492 1 
b 
• Hij draagt Pentheus op iets te vertellen. / Hij stelt Pentheus een vraag. 

Of woorden van overeenkomstige strekking 1 
 

 8 maximumscore 2 
a 
• De tragediedichter was zelf de regisseur. 

Of woorden van overeenkomstige strekking 1 
b 
• Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 1 

 Dionysus trekt de thyrsus stevig naar zich toe. 
 Pentheus reikt naar de thyrsus. 
 Dionysus houdt de thyrsus aan Pentheus voor. 

 
 9 maximumscore 1 

(καθείρξατ᾿ αὐτὸν) ἱππικαῖς (πέλας) φάτναισιν (regel 509-510) 
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 10 maximumscore 2 
a 
• De infinitivus δεῖν is in de vertaling weergegeven met de gebiedende 

wijs (bind). / In het Grieks is δεῖν onderdeel van de indirecte rede; in de 
vertaling is ‘bind’ onderdeel van de directe rede 1 

b 
• In het Grieks beledigt Dionysus Pentheus door hem te rekenen tot de 

niet-verstandigen (οὐ σώφροσιν) (en in de vertaling zegt hij hem alleen 
dat hij verstandig moet zijn / zich moet beheersen) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij a het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 11 maximumscore 1 
(de) orchestra/ὀρχήστρα 
 
 

Afbeelding 1 
 

 12 maximumscore 2 
a 
• Cadmus en de Spartoi/Gezaaiden 1 
b 
• (Agaues echtgenoot en Pentheus’ vader) Echion is een van de 

Spartoi/Gezaaiden. 
Of woorden van overeenkomstige strekking 1 

 
Opmerking 
Bij a het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 
 

Tekst 2 
 

 13 maximumscore 2 
a 
• bodeverhaal 1 
b 
• tot de volgelingen van Dionysus / tot de bacchanten / tot het koor 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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 14 maximumscore 1 
ἔκαμπτεν ἐς γῆν (regel 1069) 
 

 15 maximumscore 2 
• De beelden zijn een boog en een wiel 1 
• Het tertium comparationis is het gekromd worden / het krom zijn 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Voor het eerste deel van het antwoord geldt: het scorepunt alleen 
toekennen wanneer beide onderdelen van het deelantwoord juist zijn. 
 

 16 maximumscore 2 
a 
• διὰ χερῶν (regel 1071) 1 
b 
• νώτοις (regel 1074) 1 
 

 17 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 
 Er is plotseling (heilig) licht. / Er straalt een heilig licht. 
 Er is een goddelijke stem. / Er is een stem uit de hemel. / Er is een 

stem van een (aanvankelijk) onbekende. 
 Er wordt een opdracht gegeven. 
 De tekst gaat over iemand die zich jegens de spreker negatief 

gedraagt (namelijk respectievelijk Saul en Pentheus). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
per juist antwoord  1 
 

 18 maximumscore 2 
• Σίγησε (is aoristus en) benadrukt/beschrijft het begin van het stil zijn 

(van de hemel) / het invallen van een stilte 1 
• εἶχε (is imperfectum en) beschrijft het voortduren van het stil houden 

(van de bladeren door het bosrijke dal) / van de stilte 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 19 maximumscore 1 
στόχον δύστηνον (regel 1100) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘δύστηνον 
(regel 1100)’. 
 

 20 D 
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 21 maximumscore 2 
a 
• Agaue weet niet / het publiek weet dat het (vermeende dier) / de 

belaagde Agaues eigen zoon is / Pentheus is 1 
b 
• Agaue spreekt over een wild dier (en vreest dat het iets gaat vertellen). 

/ Een wild dier kan niet spreken (om iets te verraden) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij a het scorepunt alleen toekennen wanneer enerzijds is ingegaan op de 
kennis van het publiek of het ontbreken hiervan bij Agaue en anderzijds op 
de inhoud van die kennis. 
 

 22 maximumscore 2 
 Eerst bekogelen ze Pentheus (met stenen, takken en thyrsusstaven) / 

proberen ze Pentheus uit de boom te gooien. 
 Daarna proberen ze de boom waarin Pentheus zit, met (houten) 

hefbomen te ontwortelen. 
 Tenslotte (gaan ze om de boom heen staan en) trekken ze de boom 

met hun handen uit de grond. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist  2 
indien twee antwoorden juist  1 
indien minder dan twee antwoorden juist  0 
 
Opmerking 
Wanneer in het antwoord bij de tweede en derde manier het verschil 
tussen deze twee manieren (hefbomen vs. handen) niet duidelijk gemaakt 
is, een scorepunt in mindering brengen. 
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Algemeen 
 

 23 maximumscore 3 
a 
• Beiden zijn vermomd als vrouw; beiden willen te weten komen wat een 

groep vrouwen (die religieuze riten vieren) aan het doen is 1 
b 
• Pentheus wordt (door zijn moeder / zijn (moeder en) tantes / 

bacchanten) vermoord / in stukken gescheurd; dat roept 
medelijden/afschuw/verdriet op 1 

• Mnesilochus wordt uitgekleed en probeert zijn mannelijkheid te 
verbergen; daar moet het publiek om lachen / dat roept leedvermaak 
op 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
 Bij a het scorepunt alleen toekennen wanneer beide onderdelen van 

het antwoord juist zijn. 
 Voor b geldt: bij beide delen van het antwoord het scorepunt alleen 

toekennen wanneer beide onderdelen van het deelantwoord juist zijn. 
 Voor b geldt: wanneer in een overigens juist antwoord in beide delen 

van het antwoord een soortgelijke emotie is genoteerd (bijvoorbeeld 
leedvermaak en uitlachen), een scorepunt in mindering brengen. 

 
 

Tekst 2 en Tekst 3 
 

 24 maximumscore 1 
διήνεγκαν κόρας (regel 1087) 
 

 25 maximumscore 1 
een van de volgende antwoorden: 
 Ja, in beide teksten gaat het om het (als man in vrouwenvermomming) 

aanwezig zijn bij religieuze riten waarbij alleen vrouwen aanwezig 
mogen zijn. / om het (eventueel) verraden van de geheime riten. 

 Nee, in tekst 3 gaat het om het (als man in vrouwenvermomming) 
aanwezig zijn bij religieuze riten waarbij alleen vrouwen aanwezig 
mogen zijn, en in tekst 2 om het (eventueel) verraden van de geheime 
riten. 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer in een overigens juist antwoord de bevestiging 
of ontkenning impliciet gelaten is. 
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4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 26  (regel 238) 

 26 maximumscore 1 
Ἀγαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμήστρας τέκνον, 
 
Dochter/kind van Agamemnon en Clytaemestra / Agamemnons en 
Clytaemestra’s dochter/kind 
 
Ἀγαμέμνονός  (van) Agamemnonos 0 
Κλυταιμήστρας  (van) Clytaemestras 0 
 
Kolon 27  (regel 239) 

 27 maximumscore 2 
ἄκουε καινῶν ἐξ ἐμοῦ κηρυγμάτων. 
luister(t u) naar / verneem(t u) onverwachte/nieuwe berichten / een 
onverwacht/nieuw bericht (afkomstig) van mij 
 
Niet fout rekenen: ἐξ ἐμοῦ  (van)uit/door mij / mijn 
Niet fout rekenen: ἐξ ἐμοῦ verbonden met  ἄκουε 
ἄκουε niet vertaald met gebiedende wijs 0 
καινῶν  die/deze/dat/dit 1 
 
Kolon 28  (regel 240) 

 28 maximumscore 2 
Τί δ᾿ ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου; 
(En/maar) wat is het opmerkelijke van/aan het/dat nieuwe bericht / wat is 
er opmerkelijk / wat voor opmerkelijks is er aan het/dat nieuwe bericht 
 
Niet fout rekenen: παρόντος  aanwezige/tegenwoordige 
Niet fout rekenen: λόγου  verslag/verhaal 
Waarom is het nieuwe verhaal opmerkelijk 1 
παρόντος vertaald als vorm van πάρειμι voorbijgaan 0 
λόγος  woord   1 
λόγος  elke andere betekenis dan ‘bericht/verslag/verhaal/woord’ of 
een synoniem daarvan 0 
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Kolon 29  (regel 241-242) 
 29 maximumscore 2 

Ἥκουσιν ἐς γῆν, (kolon 30), δίπτυχοι νεανίαι, 
Er zijn aan land / in/naar het/ons land/gebied gekomen twee jongemannen 
 
Niet fout rekenen: Ze zijn aan land / in/naar het/ons land/gebied gekomen, 
(de) twee jongemannen 
Niet fout rekenen: γῆ  grond/bodem 
Ἥκουσιν  Er/Ze komen 1 
γῆ  aarde    1 
δίπτυχος  dubbel(gevouwen) 0 
 
Kolon 30  (regel 241-242) 

 30 maximumscore 2 
κυανέας Συμπληγάδας πλάτῃ φυγόντες 
(nadat ze) met/op/in hun/het schip / met/door hun/de roeiriem(en) / op hun 
reis aan de donker(blauw)e Symplegaden ontsnapt (zijn) 
 
Niet fout rekenen: πλάτῃ  met/door hun/het blad (van een roeiriem) / roer 
Niet fout rekenen: φεύγω  vermijden / vluchten voor 
φυγόντες  ontsnappend 1 
 
Kolon 31  (regel 243-244) 

 31 maximumscore 2 
θεᾷ φίλον πρόσφαγμα καὶ θυτήριον Ἀρτέμιδι.  
een bij/aan de/onze godin Artemis geliefd dubbel offer / een geliefd 
dubbel offer voor/aan de/onze godin Artemis 
 
Niet fout rekenen: voor/aan de/onze godin een geliefd dubbel offer, 
voor/aan Artemis 
een bij/aan de/onze godin geliefd dubbel offer voor/aan Artemis 1 
θεᾷ φίλον (Ἀρτέμιδι) aan/voor de/onze geliefde godin (Artemis) 1 
 
Kolon 32  (regel 244-245) 

 32 maximumscore 2 
Χέρνιβας δὲ καὶ κατάργματα οὐκ ἂν φθάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιουμένη. 
(En/dus) u moet zo snel mogelijk (het) waswater/wijwater / (het/een/de) 
waterbekken(s)/wasbekken(s) en (de) beginoffers / een/het beginoffer 
klaarmaken / in orde brengen 
 
Niet fout rekenen: οὐκ ἂν φθάνοις ἂν  u kan niet snel genoeg / te snel 
Niet fout rekenen: ποιουμένη  voor uzelf/zichzelf maken 
φθάνω  eerder … / inhalen 0 
 
Het woord Ποδαποί is voorvertaald met: 
Waar komen ze vandaan? 
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Kolon 33  (regel 246) 
 33 maximumscore 2 

Τίνος γῆς σχῆμ᾿ ἔχουσιν οἱ ξένοι; 
Van welk land/gebied hebben de vreemd(eling)en het/een uiterlijk 
 
Niet fout rekenen: γῆ  grond 
Niet fout rekenen: ξένος  gast(vriend) 
Τίνος γῆς  van wie op aarde / ter wereld 1 
γῆ  bodem/aarde  1 
ξένος  gastheer  0 
 
Het woord Ἕλληνες is voorvertaald met:  
Het zijn Grieken 
 
Kolon 34  (regel 247) 

 34 maximumscore 2 
ἓν τοῦτ᾿ οἶδα κοὐ περαιτέρω. 
dat/dit ene weet ik en niet meer 
 
Niet fout rekenen: ἓν τοῦτ᾿ οἶδα  dat/dit weet ik als enige / alleen 
ἓν τοῦτ᾿ οἶδα  ik als enige / alleen ik weet dat/dit 0 
ἓν τοῦτ᾿ οἶδα  dat/dit weet ik / één ding weet ik 1 
ἓν vertaald als vorm van ἵημι / als ἐν/εἰς 0 
 
Kolon 35  (regel 248) 

 35 maximumscore 2 
Οὐδ᾿ ὄνομ᾿ (kolon 36) οἶσθα τῶν ξένων φράσαι; 
(En) kun je niet / Kun je ook niet de naam/namen van de 
vreemd(eling)en vertellen/noemen 
 
Kolon 35 en kolon 36 mogen ook samen vertaald zijn als: (En) heb je niet / 
Heb je ook niet de naam/namen van de vreemd(eling)en gehoord en kun je 
die (ook niet) vertellen/noemen 
 
Niet fout rekenen: ξένος  gast(vriend) 
(En) weet/ken je niet / Weet/ken je ook niet de naam/namen van 
de vreemd(eling)en, om die te vertellen/noemen 1 
ξένος  gastheer  0 
Wanneer ook in kolon 33, hier niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 36  (regel 248) 

 36 maximumscore 1 
ἀκούσας  
nadat/als je die gehoord hebt / nadat/als je geluisterd hebt 
 
ἀκούω  gezegd worden 0 
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Vraag Antwoord Scores 

VW-1111-a-21-3-c 14 lees verder ►►►

Kolon 37  (regel 249) 
 37 maximumscore 2 

Πυλάδης ἐκλῄζεθ᾿ ἅτερος πρὸς θατέρου. 
Pylades werd de ene/een genoemd door de ander(e) 
 
Πυλάδης ἅτερος  de ene/andere Pylades 0 
 
Kolon 38  (regel 250) 

 38 maximumscore 2 
Τοῦ ξυζύγου δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ᾿ ἦν; 
(En/Maar) wat was de naam van de metgezel van de/die vreemde(ling) 
 
Niet fout rekenen: Welke / Wat voor naam had de metgezel van de/die 
vreemde(ling) 
Niet fout rekenen: ξένος  gast(vriend) 
ξένος  gastheer  0 
Wanneer ook in kolon 33 en/of kolon 35, hier niet meer aanrekenen. 
τί  waarom        0 
 
Kolon 39  (regel 251) 

 39 maximumscore 1 
Οὐδεὶς τόδ᾿ οἶδεν· 
Niemand kent deze/die/hem / weet hem / weet dit/dat 
 
Kolon 40  (regel 251) 

 40 maximumscore 1 
οὐ γὰρ εἰσηκούσαμεν. 
want we hebben hem/die/deze/het niet gehoord 
 
Niet fout rekenen: εἰσηκούσαμεν  we hoorden 
εἰσηκούσαμεν  we hebben (ernaar/daarnaar/hiernaar) geluisterd 0 
 
Kolon 41  (regel 252) 

 41 maximumscore 1 
Ποῦ δ᾿ εἴδετ᾿ αὐτοὺς 
(En/Maar) waar hebben jullie hen gezien / zagen jullie hen 
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Vraag Antwoord Scores 
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Kolon 42  (regel 252) 
 42 maximumscore 2 

κἀντυχόντες εἵλετε; 
en (waar) hebben jullie hen, nadat jullie hen (toevallig) (aan)getroffen 
hadden, gevangengenomen/gegrepen / en (waar) troffen jullie hen aan en 
namen (jullie) hen gevangen 
 
ἐντυχόντες  nadat ze (toevallig) (aan)getroffen waren / terwijl jullie hen 
(toevallig) (aan)troffen 1 
ἐντυγχάνω  omgaan/praten met 0 
εἵλετε  jullie brachten/brengen in het nauw / sloten/sluiten op /  
hielden/houden tegen 0 
 
Kolon 43  (regel 253) 

 43 maximumscore 2 
Ἄκραις ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 
Bij/op de verste/uiterste gedeelten / Bij het uiterste (gedeelte) / Bij/op het 
begin/einde van het strand / van de stranden/golven/branding van/langs de 
ongastvrije zee(-engte) 
 
Niet fout rekenen: Ἄκραις ῥηγμῖσιν  de verste/uiterste 
stranden/golven/branding / het verste/uiterste strand / de rand van het 
strand / de zoom van de branding 
Niet fout rekenen: ῥηγμῖσιν ἀξένου  ongastvrije strand(en)/golven/branding 
Niet fout rekenen: πόρος  rivier / doorwaadbare plaats 
πόρος  brug/(hulp)middel 0 
 
Kolon 44  (regel 254) 

 44 maximumscore 2 
Καὶ τίς θαλάσσης βουκόλοις κοινωνία; 

En wat voor / welke connectie met (de) zee is er voor (koe)herders / En 
wat voor / welke connectie hebben (koe)herders met (de) zee / En wat is 
voor (koe)herders de connectie met (de) zee 
 
Niet fout rekenen: θάλασσα  zeewater 
Niet fout rekenen: βουκόλοις vertaald met enkelvoud 
τίς  wie/iemand / een of andere 0 
θάλασσα  water/meer 1 
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Vraag Antwoord Scores 
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Kolon 45  (regel 255) 
 45 maximumscore 2 

Βοῦς ἤλθομεν νίψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ. 
Wij waren/zijn (erheen) gekomen/gegaan / wij kwamen/gingen (erheen) 
om (de) koeien te wassen / wij waren/zijn (de) koeien komen/gaan wassen 
/ wij kwamen/gingen (de) koeien wassen in/met (rein / het reine) water 
van/in de zee 
 
Niet fout rekenen: ἤλθομεν νίψοντες  wij stonden op het punt te wassen 
Niet fout rekenen: ἐναλίᾳ δρόσῳ  in/aan (de) zee met/in (rein / het reine) 
water  
δρόσος  dauw(druppels) 0 
 
De woorden Ἐκεῖσε δὴ ᾿πάνελθε zijn voorvertaald met: 
Leg nog eens uit 
 
Kolon 46  (regel 256-257) 

 46 maximumscore 2 
πῶς νιν εἵλετε τρόπῳ θ᾿ ὁποίῳ· 
hoe jullie hen/ze gevangengenomen/gegrepen hebben / 
gevangennamen/grepen en op wat voor (een) / op een hoedanige / op 
welke manier 
 
Niet fout rekenen: vertaald als hoofdzin 
νιν  hem    1 
νιν  haar    0 
εἵλετε  jullie brachten/brengen in het nauw / sloten/sluiten op /  
hielden/houden tegen 0 
Wanneer ook in kolon 42, hier niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 47  (regel 257) 

 47 maximumscore 1 
τοῦτο γὰρ μαθεῖν θέλω. 
want dat/dit wil ik vernemen/weten 
 
Niet fout rekenen: μαθεῖν  leren/begrijpen 
 

 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1  Euripides, Bacchae 471-514 
afbeelding 1 https://www.pinterest.cl/pin/378232068695753137/ (bekeken op 24 oktober 2020); 
 A.R. Hope Moncrieff, A Treasury of Classical Mythology, New York 1992 
tekst 2  Euripides, Bacchae 1063-1113 
tekst 3 Aristophanes, Thesmophoriazusae 655-673 
 vertaling Ch. Hupperts, E. Jans, S. Veenman en P. Verhoeven (in: Arche 8, Leeuwarden 

1987) 
tekst 4 Euripides, Iphigenia in Tauris 238-257 
vraag 6  Ab Urbe Condita 39, 9,  H.W.A. van Rooijen-Dijkman en F.H. van Katwijk-Knapp, Livius: 

Sinds de stichting van de Stad, Amsterdam 2005 
vraag 17 Bijbel, Handelingen 9:3-6, Willibrordvertaling 1975 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
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meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
 

 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Niemand (van de Bacchiaden) wilde met Labda trouwen(, want Labda was 
mank). / Labda was mank (en daarom wilde niemand van de Bacchiaden 
met haar trouwen). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 1 
συνῆκαν (regel 2); Συνέντες (regel 3) 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 3 maximumscore 1 
(σφέων αὐτῶν) δέκα (regel 5) 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘(τοῖσι) Βακχιάδῃσι (regel 1)’ of 
‘σφέων/αὐτῶν / σφέων αὐτῶν (regel 5)’, geen scorepunt toekennen. 
 

 4 maximumscore 2 
• (ἐθέλοντες τὸν μέλλοντα Ἠετίωνι γίνεσθαι) γόνον διαφθεῖραι (regel 4) 1 
• ἀποκτενέοντας τὸ παιδίον (regel 6) 1 
 

 5 maximumscore 2 
• a. De vader van Labda behoorde (evenals haar bezoekers) tot de 

    Bacchiaden 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. Eëtion 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 1 
(αὖτις παρελθόντας) πάντας τοῦ φόνου μετίσχειν (regel 18-19) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer ‘(σφι) ἔδοξε (regel 18)’ aan het antwoord is 
toegevoegd. 
 

 7 maximumscore 1 
In het Grieks is θείῃ τύχῃ een (bijwoordelijke) bepaling / een dativus; in de 
vertaling is ‘een goddelijke beschikking’ onderwerp / is het vertaald als(of 
het een) nominativus (is). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 8 maximumscore 1 
De afspraak was dat hij het kind zou doden (en dat heeft hij niet gedaan). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 9 maximumscore 2 
• a. Hij gelooft dat (sommige) gebeurtenissen in het leven onvermijdelijk  

    zijn / voorbestemd zijn (door een godheid) / dat orakelvoorspellingen  
    (altijd) vervuld worden 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. (τὸν λαβόντα τῶν ἀνδρῶν) θείῃ τύχῃ (προσεγέλασε τὸ παιδίον) 

    (regel 11-12) 1 
 

 10 maximumscore 1 
Deze werkwoordstijd / κατακρύπτει verwijst naar een cruciaal moment / is 
gebruikt ter verlevendiging / is een praesens historicum. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 11 maximumscore 2 
• Ἐσελθοῦσι (aoristus) beschrijft de afgesloten handeling van het naar 

binnen gaan 1 
• διζημένοισι (praesens) beschrijft het niet-afgesloten zijn van het 

zoeken / de voortduring van het zoeken 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘ Ἐσελθοῦσι (aoristus) 
geeft aan dat het naar binnen gaan voortijdig is (ten opzichte van het 
zoeken) en διζημένοισι (praesens) geeft aan dat het zoeken gelijktijdig is 
(ten opzichte van het niet vinden).’ 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 2 
• a. Door de gewelddadigheid van een tiran / van Cypselus te 

    beschrijven wil Socles verhinderen dat er (opnieuw) een tiran (in 
    Athene) aangesteld wordt 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. κακὰ (regel 20) 1 
 
Opmerking 
Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 
 

Tekst 2 
 

 14 maximumscore 1 
χείρων (regel 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘ἡ χείρων’ (regel 3)’. 
 

 15 maximumscore 1 
κελευόντων (regel 3) 
 

 16 maximumscore 2 
• a. De renbode had een ontmoeting gehad met de god Pan / een god 1 
• b. De Spartanen wilden wachten totdat het volle maan was / waren 

    door religieuze verplichtingen verhinderd 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 1 
ἐνίκα is imperfectum / heeft de praesensstam 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 18 maximumscore 1 
Miltiades benadrukt Callimachus’ persoonlijke belang bij zijn keuze(: hij 
kan een herinnering aan zichzelf / aan zijn persoonlijke optreden nalaten). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
ἐξ οὗ ἐγένοντο (Ἀθηναῖοι) (regel 10-11) 
 

 20 maximumscore 2 
• a. Hij droomde dat hij met zijn moeder sliep 1 
• b. Hij verloor (bij een hoestbui) een tand (die op het strand van Attica 

    viel) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 21 maximumscore 1 
In regel 13 beschrijft hij de hoogste positie van Athene in Griekenland (na 
een overwinning op de Perzen) als een mogelijkheid, in regel 22 als een 
feit/zekerheid. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 22 maximumscore 1 
ἔλπομαί (regel 17) 
 

 23 maximumscore 2 
• De Atheners moeten aanvallen voordat er een (pro-Perzische) opstand in 

Athene uitbreekt / moeten direct/snel aanvallen / moeten eensgezind 
blijven 1 

• De goden moeten de Atheners geven waar ze recht op hebben 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 24 maximumscore 3 
• coniunctivus/futuralis (aoristus): (ἢν) προσθῇ (regel 21-22) / 

(ἢν) ἕλῃ (regel 22-23) 1 
• (indicativus) praesens: ἔστι (regel 22) 1 
• (indicativus) futurum: ὑπάρξει (regel 23) 1 
 
Opmerkingen 
− Telkens alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen 

van het deelantwoord juist zijn. 
− Voor het eerste deelantwoord geen scorepunt toekennen wanneer als 

beschrijving alleen is gegeven ‘aoristus’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 4 
• a. Callimachus kan heel beroemd worden 1 
•     Athene komt niet/anders in slavernij / blijft/wordt dan een vrije stad 1 
• b. Athene wordt de belangrijkste stad van Griekenland 1 
• c. De Atheners zijn met te weinig om slag te leveren met de Perzen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij b. niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Athene wordt 
niet/anders onderworpen aan Hippias.’ 
 
 

4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 

Kolon 26 
 26 maximumscore 2 

Οἱ ὦν Πέρσαι (kolon 27) οὗτοι παρὰ τὸν Ἀμύντην ὡς ἀπίκοντο, 
Zodra die Perzen (dus/dan) bij Amyntas aangekomen waren / aankwamen 
 
Niet fout rekenen: Οἱ Πέρσαι (kolon 27) οὗτοι  die Perzische gezanten 
Niet fout rekenen: παρὰ τὸν Ἀμύντην  verbonden met kolon 27 
Πέρσης  Perzische koning 0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
οἱ πεμφθέντες 
die gestuurd waren/werden 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
αἴτεον (kolon 29) Δαρείῳ βασιλέϊ γῆν τε καὶ ὕδωρ. 
eisten/vroegen ze voor (de) koning Darius (om) aarde en water 
 
αἴτεον  vroeg ik 0 
αἴτεον Δαρείῳ βασιλέϊ  eisten/vroegen ze van/aan (de) koning Darius 0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1 
ἐλθόντες ἐς ὄψιν τὴν Ἀμύντεω 
nadat/toen ze op audiëntie bij Amyntas gekomen waren / kwamen 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 1 
Ὁ δὲ ταῦτά τε ἐδίδου 
(En) hij gaf dat 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 31 
 31 maximumscore 2 

καί σφεας ἐπὶ ξείνια καλέει, 
en hij nodigde/nodigt hen uit voor/op/naar een gastmaal 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
παρασκευασάμενος δὲ δεῖπνον μεγαλοπρεπὲς 
en nadat hij een grootse/royale maaltijd had laten bereiden / had bereid 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
ἐδέκετο τοὺς Πέρσας φιλοφρόνως. 
ontving/onthaalde hij de Perzen vriendelijk 
 
δέκομαι  elke andere betekenis dan ‘ontvangen/onthalen’ of een synoniem 
daarvan 0 
τοὺς Πέρσας φιλοφρόνως  de vriendelijke Perzen 0 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
Ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγίνοντο, 
(En) toen ze klaar waren met de maaltijd 
 
ὡς  vertaald als bijwoord ‘toen’ 1 
ὡς  omdat 1 
ὡς  elke andere betekenis dan ‘toen/omdat’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1 
(kolon 36) εἶπαν οἱ Πέρσαι τάδε· 
zeiden de Perzen het volgende / dit 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 1 
διαπίνοντες 
terwijl ze doorgingen met drinken 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 1 
“Ξεῖνε Μακεδών, 
Macedonische gastheer 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 38 
 38 maximumscore 2 

ἡμῖν νόμος ἐστὶ τοῖσι Πέρσῃσι, 
wij Perzen hebben een/de gewoonte/regel / voor/bij ons Perzen is het 
(de/een) gewoonte/regel / is er een/de gewoonte/regel 
 
Niet fout rekenen: wij hebben bij de Perzen een/de gewoonte/regel 
Niet fout rekenen: νόμος  wet 
νόμος  vertaald als  νομός 0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2 
ἐπεὰν δεῖπνον προτιθώμεθα μέγα, 
(telkens) wanneer wij (aan/voor onszelf/iemand/gasten) een grote maaltijd 
voorzetten/neerzetten 
 
μέγα  zeer/luid 0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
τότε καὶ τὰς παλλακὰς καὶ τὰς κουριδίας γυναῖκας ἐσάγεσθαι παρέδρους. 
(om) dan zowel (onze/de) concubines als (onze/de) wettige echtgenotes 
(bij ons / voor onszelf) naar binnen te brengen / erbij te halen als 
gezelschap. / dat dan zowel (onze/de) concubines als (onze/de) wettige 
echtgenotes naar binnen gebracht worden / erbij gehaald worden als 
gezelschap. 
 
Niet fout rekenen: καὶ … καὶ  ook … en 
τότε  niet vertaald  1 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
Σύ νυν, (kolon 42, 43 en 44) ἕπεο νόμῳ τῷ ἡμετέρῳ.” 
Volgt u dus/nu/dan onze gewoonte/regel / U dus/nu/dan(, u) moet onze 
gewoonte/regel volgen 
 
Niet fout rekenen: ἕπεο  u volgt 
Niet fout rekenen: νόμος  wet 
ἕπεο  vertaald met onvoltooid verleden tijd 0 
νόμος  vertaald als  νομός 0 
Wanneer ook in kolon 38, hier niet meer aanrekenen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 42 
 42 maximumscore 2 

ἐπεί περ προθύμως μὲν ἐδέξαο, 
(juist) aangezien/nu/nadat u ons (zo) bereidwillig/welgezind 
ontvangen/onthaald heeft 
 
δέκομαι  elke andere betekenis dan ‘ontvangen/onthalen’ of een synoniem 
daarvan 0 
Wanneer ook in kolon 33, hier opnieuw aanrekenen tot een maximum van 
3 scorepunten. 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 1 
μεγάλως δὲ ξεινίζεις, 
(en u) ons (zo) zeer gastvrij onthaalt 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
διδοῖς τε βασιλέϊ Δαρείῳ γῆν τε καὶ ὕδωρ, 
en (u aan/voor de) koning Darius aarde en water geeft 
 
διδοῖς  niet vertaald als indicativus 0 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 1 
Εἶπε πρὸς ταῦτα Ἀμύντης· 
Amyntas zei (in reactie) daarop 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 2 
“ Ὦ Πέρσαι, νόμος μὲν ἡμῖν γέ ἐστι οὐκ οὗτος, 
(O) Perzen, wij (althans) hebben die gewoonte/regel (weliswaar) niet / bij 
ons (althans) is dat (weliswaar) geen / niet de gewoonte/regel / is die 
gewoonte/regel er (weliswaar) niet 
 
Niet fout rekenen: νόμος μὲν ἡμῖν γέ ἐστι οὐκ οὗτος  (althans) onze 
gewoonte/regel is (wel) niet zo / bij ons (althans) is er (wel) niet zo’n 
gewoonte/regel 
Niet fout rekenen: νόμος  wet 
νόμος  vertaald als  νομός 0 
Wanneer ook in kolon 38 of 41, hier niet meer aanrekenen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 47 
 47 maximumscore 2 

ἀλλὰ κεχωρίσθαι ἄνδρας γυναικῶν. 
maar wij hebben de / bij ons is (het de/een) gewoonte/regel dat (de) 
mannen afgezonderd zijn van (de) vrouwen 
 
Niet fout rekenen: ἀλλὰ  maar onze gewoonte/regel is 
maar (de) mannen zijn afgezonderd van (de) vrouwen 1 
maar (de) mannen worden afgezonderd van (de) vrouwen 0 
κεχωρίσθαι  afgezonderd worden 1 
κεχωρίσθαι ἄνδρας  (de) mannen af te zonderen 1 
κεχωρίσθαι ἄνδρας γυναικῶν  dat (de) mannen en (de) vrouwen 
gescheiden zijn  1 
 
De woorden Ἐπείτε t/m ταῦτα  zijn voorvertaald. 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 1 
Εἴπας τοσαῦτα 
Nadat/toen hij zoveel gezegd had / zei 
 
Niet fout rekenen: τοσαῦτα  dat 
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 1 
ὁ Ἀμύντης μετεπέμπετο τὰς γυναῖκας. 
liet Amyntas de vrouwen komen/halen 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Herodotus, Historiën 5.92γ-ε 

tekst 2 Herodotus, Historiën 6.109 
tekst 3 Herodotus, Historiën 5.18,1-3 

einde    VW-1111-18-1-c 14 
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 Griekse taal en cultuur 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
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meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Hij laat (bij een andere tiran) informeren wat de veiligste manier van 
regeren is. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 1 
κατ’ ἀρχὰς (μὲν) (regel 3) 
 

 3 maximumscore 1 
Πέμψας (παρὰ Θρασύβουλον) κήρυκα (regel 5) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer aan het antwoord is toegevoegd ‘γὰρ (regel 5)’. 
 

 4 maximumscore 2 
• a. Sparta 1 
• b. Het centrale thema is: tirannie is slecht, en in de regels 2-5 gaat het 

    over (een) bloeddorstige tiran(nen) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij b. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 5 maximumscore 1 
(De aoristus) ἐξήγαγε  beschrijft een afgesloten handeling, (het 
imperfectum) ἐκόλουε  beschrijft een niet-afgesloten / een herhaalde 
handeling. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
• a. ἄρουραν (ἐσπαρμένην) (regel 8-9) 1 
• b. Διεξελθὼν (δὲ) τὸ χωρίον (regel 12) 1 
 

 7 maximumscore 2 
• a. Thrasybulus heeft geen gesproken advies gegeven (en ὑποθέσθαι is 

    op te vatten als een advies vertellen) 1 
• b. Thrasybulus heeft wel een advies gegeven, namelijk door zijn 

    handelwijze (en ὑποθέσθαι is op te vatten als adviseren op welke 
    manier dan ook) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 8 maximumscore 1 
ἀποπέμψειε, ὀπώπεε, ἔφη, συνεὶς 
 

 9 maximumscore 2 
• (ὅκως τινὰ ἴδοι) τῶν ἀσταχύων ὑπερέχοντα (regel 10-11) 1 
• τοῦ ληίου τὸ κάλλιστόν τε καὶ βαθύτατον (regel 11-12) 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘τοῦ ληίου τὸ κάλλιστόν τε καὶ 
βαθύτατον (regel 11-12)’ als antwoord is gegeven ‘τοῦ ληίου τὸ κάλλιστόν 
(regel 11)’. 
 

 10 maximumscore 1 
Periander werd nog bloeddorstiger dan zijn vader. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 11 maximumscore 1 
ἐπέβαλε (regel 28) 
 

 12 maximumscore 1 
van het feit dat de kleren (die ze bij haar begrafenis had meegekregen) 
niet (helemaal) verbrand waren 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 13 maximumscore 1 
νεκρῷ (ἐούσῃ) (regel 29-30) 
 

 14 maximumscore 1 
μαρτύριον (regel 27) 
 

 15 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2 
 

 16 maximumscore 1 
het verzoek aan Gelo zich als bondgenoot bij de Grieken aan te sluiten (in 
de oorlog tegen de Perzen) / een verzoek om hulp 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 1 
De Grieken willen wel hulp krijgen, maar geen hulp bieden. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 18 maximumscore 1 
In regel 3 / met  βάρβαρον  wordt verwezen naar de Perzen en in regel 4 / 
met  βαρβαρικοῦ  naar de Carthagers. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 

antwoord juist zijn. 
− Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘In regel 3 / met 

βάρβαρον  wordt verwezen naar de Perzische koning en in regel 4 / 
met βαρβαρικοῦ  naar het Carthaagse leger’. 

 
 19 maximumscore 1 

het aanbod te helpen bij het bevrijden van de handelsposten 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 maximumscore 2 
• a. ὠφελίαι, ἐπαυρέσιες (regel 7) 1 
• b. Er wordt benadrukt dat de Grieken veel voordeel van Gelo’s 

    optreden hebben gehad 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van 

het antwoord juist zijn. 
− Bij a. niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘ὠφελίαι τε 

καὶ ἐπαυρέσιες (regel 7)’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
In de regels 1-11 heeft Gelo de Grieken verweten dat ze hem in het 
verleden niet geholpen hebben / de Grieken erg negatief beschreven. 
Vanaf regel 12 blijkt dat hij toch bereid is hen te helpen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 23 maximumscore 3 
• a. Spartanen laten zich niet commanderen / Agamemnon zou het diep 

    treurig vinden 1 
• b. Mijn leger en vloot zijn veel groter dan die van jullie 1 
• c. Gelo’s argument is een getalsmatig/rationeel argument; Syagrus’ 

    argument is gebaseerd op traditie / op emotie / is een 
    autoriteitsargument 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij c. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 24 maximumscore 2 
• a. ὥρα (regel 26) 1 
• b. ἀπεστραμμένους (regel 26) 1 
 

 25 maximumscore 1 
Gelo bedoelt dat hij niet zal vasthouden aan de bevelvoering over het hele 
leger / dat hij zich tevreden zal stellen met de bevelvoering over de vloot of 
over het landleger. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 26 maximumscore 2 
• a. Verwijten wekken woede op / winden een mens op 1 
• b. Als jullie al zo gesteld zijn op het opperbevel, dan ik (met mijn veel 

    grotere leger) al helemaal 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
• a. (Καὶ) ἤ τούτοισι t/m ἀρκέεσθαι (regel 35-36) 1 
• b. τοιῶνδε (regel 36) 1 
 
Opmerking 
Bij a. niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘τούτοισι t/m 
ἀρκέεσθαι (regel 35-36)’. 
 

 28 maximumscore 1 
personificatie/metonymia 
 
 

4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2 
Οἱ δὲ Σκύθαι οὐκ εἶχον συμβαλέσθαι τὸ πρῆγμα·  
De Scythen konden de zaak/kwestie niet begrijpen 
 
εἶχον συμβαλέσθαι  hadden begrepen 0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
οὔτε γὰρ φωνὴν (kolon 31) ἐγίνωσκον,  
want ze (her)kenden/begrepen hun/de taal niet / want ze (her)kenden noch 
(de/hun) taal/woorden 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
οὔτε ἐσθῆτα οὔτε τὸ ἔθνος  
(en ze herkenden/kenden) hun/de kleding niet en het volk niet / (noch 
de/hun) kleding noch (het) volk 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
ἀλλ᾽ ἐν θώματι ἦσαν ὁκόθεν ἔλθοιεν,  
maar ze vroegen zich verbaasd af waar ze vandaan gekomen waren / 
kwamen 
 
Niet fout rekenen: ὁκόθεν  waarvandaan ook maar 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 33 
 33 maximumscore 2 

ἐδόκεον δ᾽ αὐτὰς εἶναι ἄνδρας 
en ze meenden dat zij/het mannen waren 
 
en ze schenen / wekten de indruk mannen te zijn 0 
αὐτάς  zijzelf   1 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 1 
τὴν πρώτην ἡλικίην ἔχοντας, 
die een jeugdige leeftijd hadden / met/van een jeugdige leeftijd 
 
Niet fout rekenen: τὴν πρώτην ἡλικίην  de jeugdige leeftijd 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 2 
μάχην τε δὴ πρὸς αὐτὰς ἐποιεῦντο. 
en ze leverden/voerden (dus / dan ook een) strijd tegen/met hen 
 
αὐτάς  henzelf   1 
Wanneer ook in kolon 33, hier nogmaals aanrekenen. 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
Ἐκ δὲ τῆς μάχης τῶν νεκρῶν ἐκράτησαν οἱ Σκύθαι,  
(En) na de strijd maakten de Scythen zich meester van de doden/lijken 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
καὶ οὕτως ἔγνωσαν ἐούσας γυναῖκας. 
en zo bemerkten ze dat zij/het vrouwen waren 
 
αὐτάς  zijzelf   1 
Wanneer ook in kolon 33 of kolon 35, hier nogmaals aanrekenen tot een 
maximum van 2 scorepunten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 38 
 38 maximumscore 2 

Βουλευομένοισι ὦν αὐτοῖσι ἔδοξε 
Terwijl ze overlegden / bij zichzelf te rade gingen, besloten ze daarom/dus 
/ scheen het hun daarom/dus goed (toe) 
 
βουλεύομαι  besluiten 0 
αὐτοῖσι  zelf 1 
Wanneer ook in kolon 33, 35 of kolon 37, hier nogmaals aanrekenen tot 
een maximum van 2 scorepunten. 
ἔδοξε  het scheen  1 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
κτείνειν μὲν οὐδενὶ τρόπῳ ἔτι αὐτάς, 
hen helemaal niet meer te doden 
 
αὐτάς  henzelf 0 
Wanneer ook in kolon 33, 35, 37 of kolon 38, hier nogmaals aanrekenen 
tot een maximum van 2 scorepunten. 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
ἑωυτῶν δὲ τοὺς νεωτάτους ἀποπέμψαι ἐς αὐτάς, 
maar/en de jongsten van henzelf naar hen (weg) te sturen / te laten gaan 
 
Niet fout rekenen: ἑωυτῶν  van zichzelf 
αὐτάς  henzelf 1 
Wanneer ook in kolon 33, 35, 37, 38 of kolon 39, hier nogmaals 
aanrekenen tot een maximum van 2 scorepunten. 
 
De woorden  πλῆθος εἰκάσαντας ὅσαι περ ἐκεῖναι ἦσαν  zijn voorvertaald. 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
τούτους δὲ στρατοπεδεύεσθαι πλησίον ἐκεινέων  
(en) ze moesten dicht bij hen / dicht bij die vrouwen hun kamp opslaan 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
καὶ ποιέειν τά περ ἂν καὶ ἐκεῖναι ποιέωσι.  
en (ze moesten) (steeds) hetzelfde doen als wat (ook) zij / die vrouwen 
zouden doen / (ook maar / steeds) deden 
 
ποιέωσι  vertaald met onvoltooid tegenwoordige tijd 1 
ποιέωσι  laten/mogen (zij) doen 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 43 
 43 maximumscore 2 

Ἢν δὲ αὐτοὺς διώκωσι, 
(Maar/en steeds) wanneer zij / die (vrouwen) / de Amazonen hen zouden 
wegjagen / wegjoegen 
 
Niet fout rekenen: διώκω  achtervolgen 
αὐτούς  henzelf  1 
Wanneer ook in kolon 33, 35, 37, 38, 39 of 40, hier nogmaals aanrekenen 
tot een maximum van 2 scorepunten. 
αὐτούς  zijzelf 0 
διώκω  elke andere betekenis dan ‘wegjagen/achtervolgen’ of een 
synoniem daarvan 0 
διώκωσι  vertaald met onvoltooid tegenwoordige tijd 1 
Wanneer ook  ποιέωσι  in kolon 42, hier opnieuw aanrekenen 
διώκωσι  laten/mogen (zij) wegjagen/achtervolgen 0 
Wanneer ook  ποιέωσι  in kolon 42 met ‘laten/mogen’ is vertaald, hier 
opnieuw aanrekenen. 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 1 
μάχεσθαι μὲν μή,  
moesten ze niet vechten 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 1 
ὑποφεύγειν δέ· 
maar/en (moesten ze) zich terugtrekken 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 1 
ἐπεὰν δὲ παύσωνται,  
(en/maar) zodra als / (telkens) wanneer zij / de Amazonen zouden 
ophouden / ophielden / opgehouden waren / opgehouden zouden zijn 
 
παύσωνται  vertaald met onvoltooid tegenwoordige tijd 0 
Wanneer ook  ποιέωσι  in kolon 42 of  διώκωσι  in kolon 43, hier opnieuw 
aanrekenen tot een maximum van 2 scorepunten 
παύσωνται  laten/mogen (zij) ophouden 0 
Wanneer ook  ποιέωσι  in kolon 42 of  διώκωσι  in kolon 43 met 
‘laten/mogen’ is vertaald, hier opnieuw aanrekenen tot een maximum van 
4 scorepunten. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 47 
 47 maximumscore 2 

ἐλθόντας αὐτοὺς πλησίον στρατοπεδεύεσθαι.  
moesten ze dichtbij gaan/komen en hun kamp opslaan / moesten ze hun 
kamp dichtbij / dicht bij hen opslaan, nadat ze (weer naar hen toe) 
gegaan/gekomen waren 
 
αὐτούς  zijzelf 1 
Wanneer ook in kolon 33, 35, 37, 38, 39, 40 of 43, hier nogmaals 
aanrekenen tot een maximum van 2 scorepunten. 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 2 
Ταῦτα ἐβουλεύσαντο οἱ Σκύθαι  
Dat besloten de Scythen 
 
Niet fout rekenen: ἐβουλεύσαντο  (ze) bedachten/beraamden 
βουλεύομαι  beraadslagen/overleggen/overwegen of een synoniem 
daarvan 1 
βουλεύομαι  willen  0 
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 1 
βουλόμενοι 
omdat/terwijl ze (graag) wilden 
 
Kolon 50 

 50 maximumscore 2 
ἐξ αὐτέων παῖδας ἐκγενήσεσθαι. 
dat er uit hen kinderen/zonen geboren zouden worden 
 
Niet fout rekenen: dat er uit hen kinderen/zonen geboren werden 
Indien kolon 50 niet ondergeschikt aan kolon 49 is vertaald 0 
αὐτέων  henzelf  1 
Wanneer ook in kolon 33, 35, 37, 38, 39, 40, 43 of 47, hier nogmaals 
aanrekenen tot een maximum van 2 scorepunten. 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 

6 Bronvermeldingen 

vraag 6 O. Damsté, Romeinse sagen en verhalen, Utrecht 197914 
tekst 1 Herodotus, Historiën 5.92ζ-η4 

tekst 2 Herodotus, Historiën 7.158-161.1 
tekst 3 Herodotus, Historiën 4.111 

einde    VW-1111-a-19-2-c 14 
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• Calypso 1 
• wilde met Odysseus trouwen / hield Odysseus jarenlang op haar eiland 

vast 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 1 
λίσσοιτο is een persoonsvorm, maar is vertaald als een 
(tegenwoordig/onvoltooid) deelwoord / als ‘smekend’.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 1 
(Odysseus heeft het over een huwelijk en) de godin Athene heeft in een 
droom tot Nausicaa gesproken over haar aanstaande huwelijk / Nausicaa 
had over haar aanstaande huwelijk gedroomd. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel het element ‘droom’ als 
het element ‘huwelijk’ in het antwoord voorkomt. 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
• δαίμων (regel 172) 1 
• θεοὶ (regel 174) 1 
 
Opmerkingen 
− Wanneer als antwoord is gegeven ‘κῦμ᾽ (regel 171)’, hiervoor geen 

scorepunt toekennen. 
− Wanneer als antwoord is gegeven ‘θύελλαι (regel 171)’, hiervoor geen 

scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
σέβας (regel 161) 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer als antwoord is gegeven ‘ἐτεθήπεα 
(regel 166)’. 
 

 7 maximumscore 3 
• Odysseus beschrijft zijn eigen situatie/ellende / probeert medelijden te 

wekken 1 
• Odysseus vraagt Nausicaa om hulp 1 
• Odysseus wenst Nausicaa het allerbeste toe 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 8 maximumscore 1 
Ze beginnen allebei met complimenten aan de ander. / Ze spreken allebei 
de ander met respect toe. / Ze spreken allebei hun indruk van de ander uit. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 9 maximumscore 2  
• Nausicaa: onbevreesd/hulpvaardig/zelfbewust/voorzichtig/gereserveerd 1 
• Odysseus: charmant/slim/welbespraakt 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2 
 

 10 maximumscore 1 
In Tekst 1 staat dat hij twintig dagen op zee geweest is. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven dat Odysseus niet rondgezwalkt 
heeft, maar rechtstreeks door golven en wind vanaf Ogygia hierheen 
gevoerd is, geen scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 2 
Twee van de volgende antwoorden: 
− Odysseus vertelt de Phaeaken over al zijn avonturen. 
− De Phaeaken zorgen ervoor dat Odysseus Ithaca bereikt. 
− Bij de Phaeaken vindt een omslag plaats: vanaf zijn verblijf daar gaat 

het langzamerhand beter met Odysseus. / Als Odysseus bij de 
Phaeaken aankomt, is hij er het allerergst aan toe. 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 12 maximumscore 1 
Ze is bang voor roddels. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 13 maximumscore 1 
Circe; Polyphemus  
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘Circe’ als antwoord ‘de 

Sirenen/Lotuseters’ is gegeven. 
− Niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘Polyphemus’ als antwoord ‘de 

Laestrygonen/Sirenen’ is gegeven. 
− Niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘Polyphemus’ als antwoord ‘de 

Cycloop’ is gegeven. 
− Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 

antwoord juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3 
 

 14 maximumscore 2 
• Athene is (in het beeld) de leermeester van een ambachtsman 1 
• Athene zorgt er (in het afgebeelde) voor dat Odysseus er mooi uitziet 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer de antwoorden in omgekeerde volgorde zijn 

genoteerd. 
− Wanneer ‘het afgebeelde’ en ‘het beeld’ in het antwoord expliciet zijn 

verwisseld, één scorepunt in mindering brengen. 
− Wanneer als personage Hephaestus is gegeven in plaats van Athene, 

geen scorepunten toekennen. 
 

 15 maximumscore 1 
κάλλος (regel 156) 
 

 16 maximumscore 1 
Er is sprake van tmesis. / πρὸς staat achter het woord waar het bij hoort.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 1 
σιδήρεον (regel 172) 
 

 18 maximumscore 2 
• a. ἔνθεν ἀνέστη (regel 164) 1 
• b. Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες (regel 167) 1 
 
Opmerking 
Wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘ἀθανάτοισιν (regel 163)’, geen 
scorepunt toekennen. 
 

 19 maximumscore 1 
(ἄλλη γ᾽) γυνὴ (regel 168) 
 
Opmerkingen 
− Wanneer ‘ὧδε’ aan het citaat is toegevoegd, geen scorepunt 

toekennen. 
− Wanneer als antwoord is gegeven ‘Δαιμονίη/σοί (regel 166)’, geen 

scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 1 
Penelope bedenkt een list en Odysseus heeft dat niet door / Penelope 
overtreft hier Odysseus in slimheid (omdat zij een list bedenkt en daarin 
slaagt). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel op Odysseus als 
Penelope is ingegaan. 
 

 21 maximumscore 2 
• a. ἐκθεῖσαι (regel 179); ἐμβάλετ᾽ (regel 179) 1 
• b. Eurycleia heeft Odysseus herkend toen ze zijn voeten/benen waste  

    (aan het litteken dat hij in zijn jonge jaren opgelopen had bij de  
    zwijnenjacht) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 22 maximumscore 2 
• a. ˉ ˉ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˉ || 1 
• b. Nee, want dan zou er een opeenvolging komen van een lange, een 

    korte en een lange lettergreep en dat is niet mogelijk in een  
    dactylische hexameter. / Nee, de twee korte laatste lettergrepen van  
    προσεφώνεε kunnen niet vervangen worden door één korte (de  
    laatste lettergreep van προσέειπε). / Nee, want dan is er een korte 
    lettergreep te weinig 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Tekst 4 
 

 23 maximumscore 3 
• a. ὀχθήσας (regel 182) 1 
•     θυμαλγὲς (regel 183) 1 
• b. In het Grieks staat dat het bed verplaatsen moeilijk/lastig is (zonder 

    de hulp van een god) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Algemeen 
 

 24 maximumscore 3 
• a. de homerische kwestie 1 
• b. De Analytici waren van mening dat de Ilias en de Odyssee een  

    mengsel zijn van kortere, door verschillende dichters  
    gecomponeerde gedichten 1 

•     De Unitariërs waren van mening dat één briljante dichter zowel de 
    complete Ilias als de Odyssee gemaakt heeft 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 

Kolon 25 
 25 maximumscore 1 

Ἡ δ᾽ (kolon 26) μετηύδα δῖα θεάων· 
(En/Maar) zij, de stralende onder/van de godinnen sprak (tot ons)  
 
Niet fout rekenen: Ἡ  Circe 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 1 
ἐν μέσσῳ στᾶσα 
nadat ze tussen ons (in) / in het/ons midden was gaan staan  
 
Niet fout rekenen: στᾶσα  staande 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
“Σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶμ᾽ Ἀΐδαο, δισθανέες,  
Dapperen, (jullie) die levend het huis van Hades zijn binnengegaan, 
tweemaal stervend(en) 
 
οἳ ζώοντες ὑπήλθετε  de levenden zijn binnengegaan 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 28 
 28 maximumscore 2 

ὅτε τ᾽ ἄλλοι ἅπαξ θνῄσκουσ᾽ ἄνθρωποι. 
terwijl (de) andere mensen eenmaal sterven 
 
Niet fout rekenen: ἄλλοι ἄνθρωποι  alle andere mensen 
ἄλλοι ἄνθρωποι  alle mensen 1 
ἅπαξ  ineens/opeens 0 
ἅπαξ  niet vertaald 0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1 
Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽,  
(Maar) kom/vooruit 
 
Elke andere betekenis dan ‘(Maar) kom/vooruit’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 1 
ἐσθίετε βρώμην  
eet voedsel 
 
jullie eten voedsel 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 1 
καὶ πίνετε οἶνον 
en drink wijn 
 
en jullie drinken wijn 0 
Wanneer ἐσθίετε in kolon 30 met ‘jullie eten’ is vertaald, ‘jullie drinken wijn’ 
niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 1 
αὖθι πανημέριοι·  
hier de hele dag 
 
Niet fout rekenen: αὖθι  terstond 
πανημέριοι  hele dagen 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 33 
 33 maximumscore 1 

ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι  
(maar/en) samen/tegelijk met het opkomen/verschijnen / bij het aanbreken 
van de dageraad  
 
Niet fout rekenen: samen/tegelijk met de verschijnende dageraad 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 1 
πλεύσεσθ᾽·  
zullen jullie varen 
 
Niet fout rekenen: varen jullie / moeten jullie varen 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1 
αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν  
maar/en ik zal (jullie) de weg wijzen/tonen 
 
Niet fout rekenen: δείξω  ik wijs/toon 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
ἠδὲ ἕκαστα σημανέω,  
en (ik) zal alles duidelijk maken / meedelen 
 
Niet fout rekenen: σημανέω  ik maak duidelijk / deel mee 
Niet fout rekenen: σημαίνω  voorspellen 
ἕκαστα  niet als onzijdig vertaald 0 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
ἵνα μή τι κακορραφίῃ ἀλεγεινῇ (kolon 38 en 39) ἀλγήσετε  
opdat jullie niet door smartelijke/pijnlijke overmoed iets (zullen) lijden / in 
enig opzicht (zullen) lijden / opdat jullie in het geheel niet door 
smartelijke/pijnlijke overmoed (zullen) lijden 
 
Niet fout rekenen: ἵνα  zodat 
Niet fout rekenen: τι  verbonden met πῆμα (kolon 39) 
Niet fout rekenen: τι  niet vertaald 
τι  wat? / waarom? 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 38 
 38 maximumscore 1 

ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς 
(of) op zee of op land 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2 
πῆμα παθόντες.” 
door leed te doorstaan / terwijl jullie leed doorstaan 
 
Niet fout rekenen: πῆμα  vertaald als lijdend voorwerp bij ἀλγήσετε 
(kolon 37) 
Niet fout rekenen: παθόντες  nadat jullie hebben doorstaan 
πάσχω  elke andere betekenis dan ‘doorstaan’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 1 
Ὣς ἔφαθ᾽,  
Zo sprak zij 
 
Zo sprak hij 0 
Toen zij sprak / Toen sprak zij 0 
 
De woorden ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ zijn voorvertaald. 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ (kolon 42) ἥμεθα  
Zo zaten wij toen de hele dag (door)  
 
Ὣς  elke andere betekenis dan ‘zo’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 1 
ἐς ἠέλιον καταδύντα 
tot zonsondergang / tot de zon was ondergegaan / onderging 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 2 
δαινύμενοι κρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ. 
ons te goed doend aan ontzaglijk veel (stukken) vlees en zoete/lekkere 
wijn 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 44  
 44 maximumscore 2 

Ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ  
(Μaar/Εn) toen/zodra de zon was ondergegaan / onderging 
 
Ἦμος  vertaald als bijwoord (Τoen ging de zon onder) 1 
Ἦμος  elke andere betekenis dan ‘toen/zodra’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 45  

 45 maximumscore 1 
καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, 
en de duisternis was aangekomen / naderde/aankwam 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 2 
οἱ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός, 
gingen zij / de anderen slapen / sliepen zij bij de kabels van het schip 
 
νηός  niet vertaald als vorm van ναῦς 0 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 2 
ἡ δ᾽ ἐμὲ χειρὸς ἑλοῦσα  
(maar/en) zij, nadat zij mij bij de/mijn hand had gepakt / zij pakte me bij 
de/mijn hand en  
 
Niet fout rekenen: zij, nadat zij mijn hand had gepakt 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 2 
φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο 
deed (ze) me plaatsnemen ver weg van de/mijn geliefde / mijn (eigen) 
makkers/vrienden en ging naast mij liggen 
 
φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων  ver weg van (mijn) vrienden en makkers 1 
φίλων  niet vertaald als vorm van φίλος  0 
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 1 
καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα· 
en vroeg / deed navraag naar alles 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 50 
50 maximumscore 2 

αὐτὰρ ἐγὼ τῇ πάντα κατὰ μοῖραν κατέλεξα. 
en ik vertelde haar alles naar behoren / geordend 

Niet fout rekenen: αὐτὰρ  maar 
Niet fout rekenen: τῇ  daar 
τῇ  elke andere betekenis dan ‘(aan) haar / daar’ of een synoniem daarvan 0 
πάντα  niet vertaald als lijdend voorwerp bij κατέλεξα 0 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 29 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Homerus, Odyssee 6.139-190 
tekst 2 uit: De Odyssee van Drs. P 
tekst 3 Homerus, Odyssee 23.153-186 
tekst 4 uit: Charivarius, Odysseus 
tekst 5 Homerus, Odyssee 12.20-35 

einde   VW-1111-a-18-1-c 15 
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Grieks 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 
correctievoorschrift. 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 
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4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• a. γρηῢς (regel 467) 1 
• b. οἱ (regel 471) / οἱ (regel 472) 1 
 

 2 maximumscore 1 
σε (regel 492); ἕρκος (regel 492) 
 
Opmerkingen 
− Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 

antwoord juist zijn. 
− Niet fout rekenen wanneer ‘ὀδόντων’ aan het antwoord ‘ἕρκος 

(regel 492)’ is toegevoegd. 
− Wanneer als antwoord is gegeven ‘δμῳὰς en γυναῖκας (regel 490)’, 

geen scorepunt toekennen.  
 

 3 maximumscore 1 
Haar stem stokt, maar even later is ze alweer aan het woord. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
Nausicaa; Alcinous; Arete; Polyphemus; Telemachus; Antinoos; 
Eurymachus; Penelope 
 
indien vier antwoorden juist zijn 2 
indien drie antwoorden juist zijn 1 
indien twee, één of geen antwoord juist is 0 
 
Opmerkingen 
− Alleen scorepunten toekennen wanneer de juiste namen zijn gegeven 

en niet wanneer een omschrijving is gegeven van de personen (zoals 
‘zijn zoon’ / ‘zijn vrouw’). 

− Niet fout rekenen wanneer in plaats van Polyphemus als antwoord is 
gegeven ‘de Cycloop’. 

 
 5 maximumscore 1 

De laatste lettergreep van λάβεν zou dan lang zijn (in plaats van kort, 
doordat er nog een medeklinker volgt en dat past niet op deze plaats in de 
dactylische hexameter). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 2 
• a. ἔτρεφες (regel 482) 1 
• b. De handeling van de werkwoordsvorm ἔτρεφες / Het voeden besloeg 

    een lange periode / werd voortdurend herhaald 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 2 
• a. Odysseus zegt dat een godheid Eurycleia heeft ingegeven dat zij  

    Odysseus herkent 1 
• b. Odysseus veronderstelt dat een god ervoor zal zorgen dat hij de 

    vrijers zal doden 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 8 maximumscore 1 
onwrikbaarheid/standvastigheid/hardheid 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
• In het citaat is sprake van toeval (‘die er toevallig geen acht op slaat’). 

In de regels 474-494 is er geen sprake van toeval, maar treedt de 
godin Athene op 1 

• In het citaat belooft Odysseus Eurycleia te sparen (‘onder heilige 
belofte haar te zullen sparen bij de aanstaande zuivering van zijn 
huis’). In de regels 474-494 dreigt Odysseus Eurycleia te doden als zij 
haar mond niet houdt 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 10 maximumscore 1 
(regel) 487 
 

 11 maximumscore 2 
• Odysseus heeft (in de regels 489-490) gezegd dat hij alle dienaressen 

wil doden 1 
• Eurycleia maakt hem (in de regels 497-498) duidelijk dat ze dat niet 

allemaal verdienen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 12 maximumscore 1 
ὕδωρ (regel 470) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘τὸ ὕδωρ (regel 470)’. 
 
 

Tekst 2 
 

 13 maximumscore 1 
ῥακέων (regel 1) 
 

 14 maximumscore 1 
De (eerste) proef met de bijlen/boog is achter de rug; nu worden de pijlen 
op een ander doel / de vrijers / Antinoos / mensen gericht. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
• a. retorische vraag 1 
• b. één tegenover velen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘dinerende 
mannen / gasten tegenover dood en verderf’. 
 

 16 maximumscore 1 
De Ilias is een gedicht over oorlog(, waarin veel slachtoffers vallen). / In de 
Ilias wordt veel gevochten. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 1 
βλημένου (regel 18) 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘ Ἐκλίνθη (regel 17)’, geen scorepunt 
toekennen. 
 

 18 maximumscore 1 
(regel) 35 
 

 19 maximumscore 2 
• a. γῦπες is in het Grieks onderwerp; in de vertaling is het als 

    meewerkend voorwerp weergegeven / vertaald als ‘aan onze gieren’ 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. οὐκ ἐθέλοντα (regel 31) 1 
 
Opmerking 
Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 20 maximumscore 2  
het plunderen van het huis van Odysseus 
het slapen met de slavinnen van Odysseus 
het dingen naar de hand van Penelope (terwijl Odysseus nog leeft) 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 1 
koning worden van Ithaca en Telemachus doden 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 22 maximumscore 1 
κεῖται (regel 48) 
 

 23 maximumscore 3  
• Eurymachus (probeert Odysseus gunstig te stemmen en) zegt dat 

Odysseus gelijk heeft 1 
• Eurymachus zegt dat Antinoos de hoofdschuldige is 1 
• Eurymachus vraagt Odysseus hem en de anderen te sparen (als zij 

hem ruim compenseren) / Eurymachus belooft Odysseus ruim te 
compenseren (als hij Eurymachus en de anderen spaart) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Algemeen 
 

 24 maximumscore 1 
de muze/godin 
 

 25 maximumscore 1 
Odysseus vertelt in de onderwereld (aan een schim / Achilles) over het 
houten paard. / Demodocus vertelt/zingt over het houten paard (bij de 
Phaeaken). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
• (b): Circe/Calypso voelt zich zeer aangetrokken tot Odysseus 1 
• (d): Odysseus tergt de cycloop Polyphemus en maakt zijn echte naam 

aan hem bekend / Odysseus neemt een risico door het gezang van de 
Sirenen te willen aanhoren 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
Αὐτὸς δ’ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα,  
(En/Maar) hijzelf ging (naar beneden) naar de/een geurige schatkamer 
 
Niet fout rekenen: κατεβήσετο  Menelaus ging (naar beneden)  
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 1 
οὐκ οἶος,  
niet alleen 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2 
ἅμα τῷ γ’ Ἑλένη κίε καὶ Μεγαπένθης. 
(maar) tegelijk/samen met hem ging(en) Helena en Megapenthes 
 
τῷ  dan/daarom 0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἵκανον,  
Maar toen zij (nu) (aan)kwamen 
 
Niet fout rekenen: ἵκανον  zij waren aangekomen 
ὅτε ἵκανον  toen kwamen ze aan 1 
ἵκανον  hij kwam 1 
ἵκανον  ik kwam 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
ὅθι κειμήλια κεῖτο, 
waar (de) kostbaarheden lagen 
 
ὅθι  daar 1 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
Ἀτρεΐδης μὲν ἔπειτα δέπας λάβεν ἀμφικύπελλον, 
pakte de zoon van Atreus vervolgens een beker met twee handvatten 
 
Niet fout rekenen: Ἀτρεΐδης  Menelaus 
Ἀτρεΐδης  Agamemnon 0 
ἔπειτα  niet vertaald als bijwoord 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 33 
 33 maximumscore 2 

υἱὸν δὲ κρητῆρα φέρειν Μεγαπένθε’ ἄνωγεν ἀργύρεον· 
en beval/verzocht (zijn) zoon Megapenthes om een zilveren mengvat te 
dragen 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 1  
Ἑλένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖσιν, 
(en/maar) Helena ging staan bij (de) kledingkisten 
 
Ἑλένη παρίστατο  Helena stond bij 0 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 2 
ἔνθ’ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι,  
waar(in) (de) kleurige peploi/kleden voor haar waren/lagen / waar(in) haar 
kleurige peploi/kleden lagen 
 
ἔνθ’  daar 1 
ἔνθ’  toen 0 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
οὓς κάμεν αὐτή. 
die zij zelf had vervaardigd  
 
deze had zij zelf gemaakt 1 
die zij zelf vervaardigde 1 
κάμνω  elke andere betekenis dan ‘vervaardigen’ of een synoniem daarvan 0 
αὐτή  zij 1 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
Τῶν ἕν’ ἀειραμένη Ἑλένη φέρε,  
Een hiervan droeg Helena nadat ze hem opgetild/(op)gepakt had / Een 
hiervan pakte Helena (op) en droeg hem 
 
ἀείρω  elke andere betekenis dan ‘optillen/(op)pakken’ of een synoniem 
daarvan 0 
φέρε  kom(aan) 0 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 1 
δῖα γυναικῶν, 
de stralende/edele onder/van de vrouwen 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 39 
 39 maximumscore 2 

ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος,  
die de mooiste was door/met (de) borduursels en de grootste 
 
Niet fout rekenen: κάλλιστος  zeer mooi 
Niet fout rekenen: ποικίλμασιν  vertaald als enkelvoud 
Niet fout rekenen: μέγιστος  zeer groot 
κάλλιστος  mooi 1 
μέγιστος  groot 1 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 1 
ἀστὴρ δ’ ὣς ἀπέλαμπεν· 
en straalde (zo)als een ster 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 1 
ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων.  
(en) die/hij lag onder de andere kledingstukken 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 1 
Βὰν δ’ ἰέναι προτέρω διὰ δώματος,  
(En) zij gingen verder door het huis 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 1 
ἧος ἵκοντο Τηλέμαχον· 
totdat ze aankwamen bij Telemachus 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 1 
τὸν δὲ προσέφη ξανθὸς Μενέλαος· 
(en) tot hem sprak de blonde Menelaus 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
“Τηλέμαχ’, ἦ τοι νόστον, (kolon 47) ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν, 
Telemachus, moge Zeus waarlijk voor jou de terugkeer zó volbrengen / 
aan jou de terugkeer zó verlenen 
 
τελέσειεν  niet als wens vertaald 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 46 
 46 maximumscore 1 

ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης. 
de luid donderende echtgenoot van Hera 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 2 
ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,  
zoals jij (die) verlangt in je hart 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 1 
Δώρων δ’,  
(En/Maar) van de/alle geschenken  
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 2 
ὅσσ’ ἐν ἐμῷ οἴκῳ κειμήλια κεῖται,  
zovele als / die (er) in mijn huis liggen 
 
ὅσσ’  niet vertaald als onderwerp van  κεῖται 0 
 
Kolon 50 

 50 maximumscore 2 
δώσω ὃ κάλλιστον καὶ τιμηέστατόν ἐστι.” 
zal ik (je) geven wat het mooiste en het kostbaarste is 
 
Niet fout rekenen: δώσω  geef ik 
Niet fout rekenen: κάλλιστον  zeer mooi 
Niet fout rekenen: τιμηέστατόν  zeer kostbaar 
zal ik (je) het mooiste en kostbaarste geven 1 
κάλλιστον  mooi 1 
Wanneer ook in kolon 39, hier niet meer aanrekenen. 
τιμηέστατόν  kostbaar 1 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 
 

Pagina: 110Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1111-a-18-2-c 14 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Homerus, Odyssee 19.467-507 
tekst 2 Homerus, Odyssee 22.1-59 
tekst 3 Homerus, Odyssee 15.99-114 
vraag 9 uit: J.T. Bergman, Over de Odyssea van Homerus, Leyden 1826 
vraag 18 uit: B. Aafjes, Homeros, Odyssee, Amsterdam 1965 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
tevens oud programma Grieks 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 112Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1011-a-17-1-c 2 lees verder ►►► 
 

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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Het koor speelt de rol van vrouwen (van het platteland van Argos) / Het 
koor bestaat uit vrouwen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 2 
Twee van de volgende antwoorden: 
− Men moet tegenspoed aan een vriend / vrienden vertellen. 
− (De boodschapper van) Orestes brengt haar ertoe te spreken. 
− De vreemdeling moet het verhaal doorvertellen aan Orestes. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 2 
• Electra spreekt Orestes aan als vreemdeling 1 
• terwijl hij haar broer is / maar het publiek weet dat hij haar broer is 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 maximumscore 1 
Castor verschijnt (samen met zijn broer) aan het eind van de tragedie om 
(Orestes en Electra) aanwijzingen te geven over de toekomst. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Castor verschijnt aan 
het eind van de tragedie als deus ex machina’. 
 

 5 maximumscore 2 
• ἐμνήστευεν (is imperfectum en) beschrijft een niet-afgesloten 

handeling: Castor dong (gedurende enige tijd) naar de hand van 
Electra 1 

• ἔπερσ᾽ (is aoristus en) geeft een afgesloten handeling aan: 
Agamemnon had de slavinnen buitgemaakt 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
Twee van de volgende antwoorden: 
− Clytaemestra is gekleed in prachtige kleren / de (Trojaanse) slavinnen 

dragen prachtige kleren; Electra is gekleed in armoedige kleren. 
− Clytaemestra woont in een paleis; Electra woont in een boerenhut. 
− Clytaemestra heeft veel slavinnen; Electra moet alles zelf doen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 1 
δωμάτων (regel 306) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘ἐκ δωμάτων 
(regel 306)’. 
 

 8 maximumscore 2 
• τάφῳ (regel 327) 1 
• μνῆμα (regel 328) 1 
 

 9 maximumscore 3 
• a. Er worden (bij het graf) geen plengoffers gebracht; er worden (bij het  

    graf) geen mirtetakken neergelegd; het altaar wordt niet versierd 2 
• b. Aegisthus springt op het graf; hij gooit stenen op het graf 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien bij a. drie antwoorden juist zijn 2 
indien bij a. twee antwoorden juist zijn 1 
indien bij a. één of geen antwoord juist is 0 
 
Opmerkingen 
− Bij b. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide antwoorden juist 

zijn. 
− Niet fout rekenen wanneer bij b. als een van de antwoorden is gegeven 

‘Aegisthus bezoekt het graf terwijl hij dronken is’ of ‘Aegisthus spreekt 
(op/bij het graf) spottend over/tegen Agamemnon’. 

 
 10 maximumscore 1 

Als Agamemnon / Orestes’ vader in staat was heel Troje in te nemen, moet 
Orestes / zijn zoon toch zeker één man kunnen doden. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2 
 

 11 maximumscore 2 
• a. Agamemnon heeft (zonder acceptabele reden) Iphigenia / haar  

    dochter gedood 1 
• b. Agamemnon heeft (onder de ogen van Clytaemestra) een andere 

    vrouw in huis gehaald / overspel gepleegd 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 12 maximumscore 2 
• a. δίκαιον (regel 1017) 1 
• b. εἰ (δὲ) μή (regel 1017) 1 
 

 13 maximumscore 1 
πείσας (regel 1021) 
 

 14 maximumscore 1 
μίαν staat direct naast πολλῶν (dat er een tegenstelling mee vormt). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 15 maximumscore 2 
Clytaemestra denkt eerst aan de stad, dan aan haar huis/familie, dan aan 
haar kinderen / Clytaemestra denkt eerst aan de stad, dan aan haar 
huis/familie (en kinderen), dan aan één kind / Iphigenia. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 

 16 maximumscore 1 
(ὑπόντος) τοῦδ᾽ (regel 1036) 
 

 17 maximumscore 2 
• a. In de regels 1036-1038 neemt de vrouw een minnaar nadat haar 

    man een minnares genomen heeft, terwijl Clytaemestra volgens 
    Electra al een minnaar genomen had voordat (ze vernomen had dat) 
    Agamemnon een minnares had 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. coniunctivus generalis / ὅταν + coniunctivus / ἄν + coniunctivus  1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘θέλει 
(regel 1037) is praesens met een algemeen geldende strekking’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 1 
ψόγος (regel 1039) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘ὁ ψόγος (regel 1039)’. 
 

 19 maximumscore 1 
dat/als zij (als Menelaus ontvoerd was) Orestes gedood had (om haar 
zwager te redden) 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 D 
 

 21 maximumscore 2 
• a. (het verwijt) dat ze een relatie met Aegisthus begonnen is 1 
• b. (het verwijt) dat ze Agamemnon gedood heeft / dat ze geen reden  

    had Agamemnon te doden 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 22 maximumscore 2 
• agon/ἀγών 1 
• Clytaemestra nodigt Electra uit om op haar beurt haar standpunt (in de 

woordenstrijd) te onderbouwen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 23 maximumscore 1 
Een vrouw moet altijd / in alles toegeven aan haar man (als ze verstandig 
is). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Algemeen 
 

 24 maximumscore 2 
• Clytaemestra heeft aan het hof de regie in handen terwijl Aegisthus 

wordt beschreven als iemand die precies doet wat zijn vrouw wil 1 
• Electra bepaalt wat er moet gebeuren terwijl Orestes wordt beschreven 

als iemand die zijn handelwijze laat bepalen door Electra 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
Ἦλθον δὲ Τροίαν  
(En/Maar) ik ben naar Troje gekomen/gegaan 
 
Ἦλθον  niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud 0 
Ἦλθον  niet vertaald als vorm van ἔρχομαι 0 
Τροίαν  uit Troje 0 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 1 
οὐχ ὅσον δοκοῦσί με γυναικὸς οὕνεκ᾽,  
niet zoals men van mij denkt wegens een/mijn vrouw 
 
οὐχ  niet vertaald 0 
οὕνεκ᾽  elke andere betekenis dan ‘wegens’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρ᾽,  
maar om wraak te nemen op een/de man 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
ὃς (kolon 29) δάμαρτα ξεναπάτης ἐλῄσατο.  
die zijn gastheer bedriegend mijn echtgenote als buit meenam 
 
Niet fout rekenen: δάμαρτα  de/een echtgenote 
ξεναπάτης  verbonden met δάμαρτα 0 
ἐλῄσατο  geroofd werd 0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1 
ἐξ ἐμῶν δόμων 
uit mijn huis/paleis 
 
Niet fout rekenen: uit mijn huizen/paleizen 
Niet fout rekenen: δόμος  familie/gezin   
δόμος  tent 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 30 
 30 maximumscore 2 

Κεῖνος μὲν οὖν δέδωκε σὺν θεοῖς δίκην  
Hij (nu) is gestraft / heeft geboet dankzij de hulp van (de) goden 
 
δέδωκε  niet vertaald als vorm van δίδωμι 0 
δέδωκε δίκην  hij heeft gerechtigheid gegeven 1 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
αὐτός τε καὶ γῆ δορὶ πεσοῦσ᾽ Ἑλληνικῷ.  
hijzelf en het land nadat het door (de) Griekse lans/speer/lansen/speren is 
gevallen / ten val is gekomen / toen het door (de) Griekse 
lans/speer/lansen/speren viel / ten val kwam / doordat het door (de) 
Griekse lans/speer/lansen/speren viel / ten val kwam / hijzelf en het land 
dat gevallen is door (de) Griekse lans/speer/lansen/speren 
 
Niet fout rekenen: nadat hijzelf en het land door (de) Griekse lans is 
gevallen 
Niet fout rekenen: αὐτός  vertaald bij kolon 30 (Hijzelf is gestraft) 
Niet fout rekenen: δορὶ  in/door (de) oorlog 
πεσοῦσ᾽  niet vertaald als vorm van πίπτω 0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
Ἥκω δὲ τὴν Λάκαιναν (kolon 33 en 34) ἄξων·  
(En/Maar) ik ben gekomen om de Spartaanse (weg) te halen / weg te 
voeren / Ik kom de Spartaanse (weg)halen/wegvoeren 
 
ἄξων  niet vertaald als vorm van ἄγω 0 
ἄγω  elke andere betekenis dan ‘(weg)halen/wegvoeren’ of een synoniem 
daarvan 0 
ἄξων  nadat ik heb/had (weg)gehaald/weggevoerd / terwijl ik (weg)haal/ 
wegvoer 0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
— οὐ γὰρ ἡδέως ὄνομα δάμαρτος (kolon 34) λέγω —  
want ik noem/zeg niet graag de naam van de echtgenote 
 
Niet fout rekenen: ὄνομα δάμαρτος  de naam van mijn echtgenote 
Niet fout rekenen: ὄνομα δάμαρτος  de naam/benaming / het woord 
echtgenote 
οὐ  niet vertaald 0 
ἡδέως  niet als bijwoord vertaald 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 34 
 34 maximumscore 2 

ἥ ποτ᾽ ἦν ἐμή 
die eens van mij was / die eens de mijne was 
 
zij was eens de mijne 1 
ποτ᾽  toch/eigenlijk / toch eigenlijk 1 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1 
δόμοις γὰρ τοῖσδ᾽ ἐν αἰχμαλωτικοῖς  
want in dit voor krijgsgevangenen bestemde gebouw / in deze voor 
krijgsgevangenen bestemde gebouwen/tent(en) 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 1 
κατηρίθμηται Τρῳάδων ἄλλων μέτα.  
is zij meegeteld met (de) andere vrouwen / (de) anderen, (namelijk de) 
Trojaansen / is zij meegeteld met (de) andere Trojaanse vrouwen 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
Οἵπερ γὰρ αὐτὴν ἐξεμόχθησαν δορί,  
Want de Grieken die haar met (hun/de) lans/lansen/speer/speren (met 
moeite) (hebben) verkregen 
 
Niet fout rekenen: δορί  in/door (de) oorlog 
ἐκμοχθέω  elke andere betekenis dan ‘(met moeite) verkrijgen’ of een 
synoniem daarvan 0 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 2 
κτανεῖν ἐμοί νιν ἔδοσαν,  
gaven haar aan mij om te doden 
 
Niet fout rekenen: lieten mij haar doden 
κτανεῖν  niet vertaald als vorm van κτείνω 0 
νιν  hem 0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2 
εἴτε (kolon 40) θέλοιμ᾽ ἄγεσθαι πάλιν ἐς Ἀργείαν χθόνα.  
of het moest zijn dat ik haar mee terug wilde voeren naar het Argivisch 
land 
 
Niet fout rekenen: θέλοιμ᾽  ik wil 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 40 
 40 maximumscore 1 

μὴ κτανὼν 
zonder (haar) te doden / nadat ik (haar) niet gedood had 
 
Niet fout rekenen: verbonden met kolon 39 (of het moest zijn dat ik (haar) 
niet wilde doden, maar/en haar mee terug wilde voeren naar het Argivisch 
land) 
κτανὼν  niet vertaald als vorm van κτείνω 0 
Wanneer ook κτανεῖν in kolon 38 niet vertaald is als vorm van κτείνω, hier 
niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
Ἐμοὶ δ᾽ ἔδοξε τὸν μὲν ἐν Τροίᾳ μόρον Ἑλένης ἐᾶσαι,  
(Maar/En) ik heb besloten / het scheen mij goed toe de bestraffing van 
Helena in Troje achterwege te laten 
 
(Maar/En) het scheen me toe / ik meende de bestraffing van Helena in 
Troje achterwege te laten 1 
(Maar/En) ik heb in Troje besloten de bestraffing van Helena achterwege 
te laten 1 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 1 
ναυπόρῳ δ᾽ ἄγειν πλάτῃ Ἑλληνίδ᾽ ἐς γῆν  
(en/maar) haar met een schip mee te voeren naar het Griekse land 
 
(en/maar) de Griekse met een schip naar het land mee te voeren  0 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 2 
κᾆτ᾽ ἐκεῖ δοῦναι κτανεῖν,  
en (haar) vervolgens daar te laten doden 
 
κτανεῖν  niet vertaald als vorm van κτείνω 0 
Wanneer ook κτανεῖν in kolon 38 niet vertaald is als vorm van κτείνω en/of 
κτανὼν in kolon 40 niet vertaald is als vorm van κτείνω, hier nogmaals 
aanrekenen tot een maximum van 2 scorepunten. 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
ποινὰς ὅσων τεθνᾶσ᾽ ἐν Ἰλίῳ φίλοι.  
als straf voor alle vrienden die zijn gesneuveld/gestorven/gedood in 
Ilium/Troje 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 45 
 45 maximumscore 2 

Ἀλλ᾽ εἶα χωρεῖτ᾽ ἐς δόμους, ὀπάονες,  
Maar kom/vooruit ga het gebouw / de gebouwen/tent(en) binnen, dienaren 
 
Niet fout rekenen: χωρεῖτ᾽  jullie gaan naar binnen 
χωρέω  elke andere betekenis dan ‘gaan’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 1 
κομίζετ᾽ αὐτὴν· 
breng/haal haar 
 
Niet fout rekenen: κομίζετ᾽ jullie brengen/halen 
κομίζω  elke andere betekenis dan ‘brengen/halen’ of een synoniem 
daarvan 0 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 2 
τῆς μιαιφονωτάτης κόμης ἐπισπάσαντες. 
door haar mee te sleuren aan haar zeer met bloed besmeurde haar / nadat 
jullie haar aan haar zeer met bloed besmeurde haar hebben meegesleurd / 
haar meesleurend aan haar zeer met bloed besmeurde haar 
 
Niet fout rekenen: en sleur haar mee aan haar zeer met bloed besmeurde 
haar 
Niet fout rekenen: μιαιφόνος  bloeddorstig/moorddadig 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei. 
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Euripides, Electra 297-338 
tekst 2 Euripides, Electra 1011-1054 
tekst 3 Euripides, Troades 864-883 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Grieks 
tevens oud programma Grieks 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
κακῶν (regel 907) 
 

 2 maximumscore 1 
ἀποδώσω (regel 912) 
 

 3 maximumscore 2 
• a. Electra zegt dat Aegisthus Agamemnon gedood heeft (maar volgens 

    het citaat heeft Clytaemestra dat gedaan) 1 
• b. Electra bedoelt dat Aegisthus de aanstichter is van de moord (zoals 

    ook in het citaat) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 maximumscore 2 
• a. δάμαρτά 1 
• b. τις 1 
 

 5 maximumscore 1 
Electra zegt dat Aegisthus wist dat zijn relatie met Clytaemestra zondig 
was / dat Clytaemestra wist dat zij met een goddeloos man getrouwd was. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 2 
− Electra vermeldt hoe men in Argos over Aegisthus sprak. 
− Electra verafschuwt kinderen die in de stad met de naam van hun 

moeder worden aangeduid.  
− Electra heeft het over de reputatie van mannen die boven hun stand 

trouwen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 

 7 maximumscore 2 
• a. het bloeien 1 
• b. Electra heeft het over rijkdom in combinatie met morele slechtheid.  

    (Zij spreekt dus niet over rijkdom in het algemeen) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1011-a-17-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
• γνωρίμως (δ᾽) αἰνίξομαι (regel 946) / σιωπῶ (γνωρίμως δ᾽) αἰνίξομαι 

(regel 946) 1 
• In raadsels spreken en duidelijk lijken met elkaar in tegenspraak / 

Electra zegt dat ze zal zwijgen, maar gaat toch (in raadsels) spreken 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 9 maximumscore 3 
• a. Volgens Electra maakte Aegisthus hierbij gebruik van zijn 

    bezit/paleis 1 
•     Volgens Electra maakte Aegisthus hierbij gebruik van zijn uiterlijk 1 
• b. Het imperfectum / De werkwoordsvorm / Ὕβριζες beschrijft een  

    situatie (in het verleden) die zich herhaaldelijk voordeed 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 10 maximumscore 2 
• a. Electra noemt zichzelf maagd 1 
• b. Castor wijst Electra als vrouw toe aan Pylades / Electra wordt  

    uitgehuwelijkt (aan Pylades) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 11 maximumscore 2 
• a. (regel) 918 1 
• b. (regel) 938 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘(regel) 939’. 
 
 

Tekst 2 
 

 12 maximumscore 1 
Je mag (echt) zeggen wat je wilt (zoals ik al eerder zei). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 13 maximumscore 1 
Er was (door Zeus) een beeld/afbeelding van Helena naar Troje gestuurd / 
Helena zelf was in Egypte. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 1 
ἑκοῦσ᾽ (regel 1065) 
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 VW-1011-a-17-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
• Electra wist wél dat Clytaemestra al direct op overspel uit was / zich al 

direct opmaakte 1 
• Electra wist wél dat Clytaemestra niet solidair was met de Grieken en 

Agamemnon 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 16 maximumscore 3 
• a. Electra wenst dat haar moeder meer verstand had (en Nestor zegt  

    dat zij genoeg verstand had) / Electra noemt haar moeder (even)  
    lichtzinnig als Helena (en Nestor noemt haar een edele vrouw) 1 

• b. Nestor zegt dat Aegisthus tijdens de Trojaanse oorlog bezig was  
    Clytaemestra te verleiden. Volgens Electra was Clytaemestra al  
    gevoelig voor verleidingen vóór de dood van Iphigenia / vóór de  
    Grieken in Troje waren 1 

•     Nestor zegt dat Aegisthus Clytaemestra verleidde. Volgens Electra  
    nam Clytaemestra het initiatief 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 2 
• a. Vrouwen die zich opmaken als hun man niet thuis is, zijn slecht 1 
• b. (Premisse maior: Vrouwen die zich opmaken als hun man niet thuis  

    is, zijn slecht.)  
    premisse minor: Jij maakte je mooi, zodra je man weg was 
    conclusie: Jij bent slecht 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij b. alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel de premisse minor 
als de conclusie juist zijn. 
 

 18 maximumscore 2 
• Clytaemestra had een voortreffelijke man 1 
• Clytaemestra kon positief afsteken tegenover haar (slechte) zus 

Helena 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer in plaats van ‘Clytaemestra had een 
voortreffelijke man’ als antwoord is gegeven ‘Clytaemestra had een man’. 
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 VW-1011-a-17-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
• Nee, in regel 1088 wordt met πόσιν Agamemnon bedoeld, want 

Agamemnon is gedood door Clytaemestra / door zijn vrouw 1 
• In regel 1091 wordt met πόσις Aegisthus bedoeld, want Electra zegt 

dat hij in ballingschap zou moeten leven in plaats van Orestes 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 maximumscore 1 
de bezittingen van (de vermoorde echtgenoot) Agamemnon (waar Electra, 
Orestes (en Chrysothemis) recht op hadden) / de bezittingen waar de 
kinderen van Agamemnon recht op hadden 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 21 maximumscore 2 
• a. De moord op Aegisthus wordt achteraf beschreven in een 

    bodeverhaal / verslag door een ooggetuige 1 
• b. Orestes en Electra komen (direct na de moord) met het bloed van  

    Clytaemestra besmeurd het toneel op (zoals het koor rapporteert) /  
    Het lijk van Clytaemestra wordt op het toneel gebracht / Van  
    Clytaemestra worden de doodskreten (vanuit het skènègebouw)  
    gehoord / door het koor gerapporteerd 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer bij a. als antwoord is gegeven ‘Het lijk van Aegisthus wordt door 
Electra toegesproken’, geen scorepunt toekennen. 
 

 22 maximumscore 1 
Hoewel ik leef, voel ik me alsof ik dood ben / Hoewel ze leeft, voelt ze zich 
alsof ze dood is. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 23 

 23 maximumscore 1 
Σύ τ᾽ (kolon 24) ἕπου 
Jij moet (me/ons/hen) volgen / meegaan 
 
Niet fout rekenen: Jij gaat mee 
 
Kolon 24 

 24 maximumscore 1 
ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι, 
(o) oude/eerbiedwaardige zeer ongelukkige vrouw 
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 VW-1011-a-17-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 25 
 25 maximumscore 1 

Μεθήκουσίν σ᾽ Ὀδυσσέως πάρα οἵδ᾽, 
Deze mannen/soldaten hier / Dezen/Zij komen je halen in opdracht van 
Odysseus 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 2 
ᾧ σε δούλην κλῆρος ἐκπέμπει πάτρας. 
voor/aan/naar wie het lot / loting jou als slavin / als wiens slavin het lot jou 
uit het vaderland (weg)stuurt 
 
Niet fout rekenen: κλῆρος  scherf 
κλῆρος  stuk grond / erfenis 0 
κλῆρος πάτρας  het lot van het vaderland 1 
πάτρας  van je vader / vaders 0 
πάτρας  naar het/mijn vaderland(en) 0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
Οἲ ᾽γὼ τάλαινα· 
Wee mij / Ach ik ongelukkige 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
τοῦτο δὴ τὸ λοίσθιον καὶ τέρμα πάντων τῶν ἐμῶν ἤδη κακῶν 
dit/dat is (nu/dan) het/de laatste en het eind(punt) van al mijn 
ellende/rampen 
 
Niet fout rekenen: πάντων τῶν ἐμῶν κακῶν  van alles van mijn 
ellende/rampen 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1 
ἔξειμι πατρίδος, 
ik ga weg / zal weggaan uit mijn/het vaderland 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
πόλις ὑφάπτεται πυρί. 
de stad wordt aangestoken met vuur / de stad wordt in brand gestoken  
 
πυρί  voor het vuur 0 
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 VW-1011-a-17-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 31 
 31 maximumscore 1 

ὡς ἀσπάσωμαι τὴν ταλαίπωρον πόλιν. 
opdat ik de ongelukkige stad vaarwel zeg 
 
Niet fout rekenen: ἀσπάσωμαι  ik vaarwel zal zeggen 
 
De woorden Ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ πούς, ἐπίσπευσον μόλις zijn voorvertaald. 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
Ὦ μεγάλα δή ποτ᾽ ἀμπνέουσ᾽ ἐν βαρβάροις Τροία, 
(O) Troje dat eens (dus/dan) in hoog aanzien stond bij/onder (de) barbaren 
 
ἐν βαρβάροις Τροία  in het barbaarse Troje 0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
τὸ κλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσῃ τάχα. 
je zult weldra/snel beroofd worden van je/de beroemde naam 
 
Niet fout rekenen: ἀφαιρήσῃ  je wordt beroofd 
ἀφαιρήσῃ  niet vertaald als 2e persoon enkelvoud 0 
τάχα  misschien 1 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 1 
Πιμπρᾶσί σ᾽, 
De Grieken / Ze steken je in brand 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 2 
ἡμᾶς δ᾽ ἐξάγουσ᾽ ἤδη χθονὸς δούλας· 
(en) ons/mij leiden ze reeds/dadelijk/nu als slavinnen/slavin weg uit het 
land 
 
ἡμᾶς  jullie 0 
ἡμᾶς δούλας  onze slavinnen 0 
ἤδη  eindelijk/voortaan 1 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 1 
ἰὼ θεοί. 
o goden 
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 VW-1011-a-17-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 37 
 37 maximumscore 2 

Καὶ τί τοὺς θεοὺς καλῶ; 
En waarom/waarvoor / Waarom ook/eigenlijk roep ik de goden aan? 
 
Niet fout rekenen:  En waarom moet/zal/zou ik de goden aanroepen 
τί  iets/enigszins 0 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 2 
Καὶ πρὶν γὰρ οὐκ ἤκουσαν 
Dat heeft geen zin, want ook vroeger luisterden ze niet  
 
Niet fout rekenen: Καὶ γὰρ  En dat heeft geen zin, want 
Niet fout rekenen: οὐκ ἤκουσαν  hoorden ze me niet 
πρὶν  als voegwoord vertaald 0 
οὐκ ἤκουσαν  kwamen ze niet 0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
ἀνακαλούμενοι. 
wanneer/hoewel ze werden (aan)geroepen 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 1 
Φέρ᾽,  
Kom(aan) 
 
Φέρ᾽  elke andere betekenis dan ‘kom(aan)’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
ἐς πυρὰν δράμωμεν· 
laten we / laat ik naar de brandstapel snellen/lopen 
 
πυρά  vuur/brand 1 
δράμωμεν  we snellen/lopen / ik snel/loop 1 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 1 
ὡς κάλλιστά μοι 
want het is het mooiste/beste voor mij 
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 VW-1011-a-17-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 43 
 43 maximumscore 2 

σὺν τῇδε πατρίδι κατθανεῖν πυρουμένῃ. 
te sterven door samen met dit vaderland verbrand te worden / mezelf te 
verbranden 
 
Niet fout rekenen: σὺν τῇδε πατρίδι πυρουμένῃ  samen met dit vaderland 
dat verbrand wordt 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
Ἐνθουσιᾷς, δύστηνε, τοῖς σαυτῆς κακοῖς. 
Je bent buiten jezelf, ongelukkige, door jouw (eigen) ellende/rampen / door 
de ellende van jezelf 
 
τοῖς σαυτῆς κακοῖς  voor je eigen ellende 0 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 1 
Ἀλλ᾽ ἄγετε,  
Maar kom  
 
Niet fout rekenen: ἄγετε  voer (haar) weg / neem (haar) mee 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 1 
μὴ φείδεσθ᾽· 
aarzel niet 
 
Niet fout rekenen: niet aarzelen 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 2 
Ὀδυσσέως δὲ χρὴ ἐς χεῖρα δοῦναι τήνδε 
(en/maar/want) het is nodig haar/Hekabe in handen / in de macht van 
Odysseus te geven 
 
χείρ  troep soldaten 1 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 1 
καὶ πέμπειν γέρας. 
en (haar) als eergeschenk te zenden/begeleiden/brengen 
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 VW-1011-a-17-2-c 13 lees verder ►►► 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Euripides, Electra 907-951   
tekst 2 Euripides, Electra 1049-1096 
tekst 3 Euripides, Troades 1269-1286 
 
 
 

einde  

Pagina: 138Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1011-a-16-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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 VW-1011-a-16-1-c 2 lees verder ►►► 
 

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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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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 VW-1011-a-16-1-c 3 lees verder ►►► 
 

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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Tomyris had aangeboden / De Massageten hadden aangeboden zich (drie 
dagreizen van de rivier) terug te trekken / De Massageten hadden zich 
(drie dagreizen van de rivier) teruggetrokken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Tomyris had 
toegezegd dat ze ongehinderd (de rivier) konden oversteken / Cyrus had 
met Tomyris afgesproken dat de slag op haar terrein zou plaatsvinden’. 
 

 2 maximumscore 1 
De Perzen vonden iemand op een leeftijd van ongeveer twintig jaar nog 
niet oud genoeg om deel te nemen aan een militaire expeditie (en die 
leeftijd is al hoger dan de in het verdrag en het facultatieve protocol 
genoemde leeftijd). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 1 
Herodotus spreekt van een godheid die de droom stuurde. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 maximumscore 2 
• a. Het eerste αὐτοῦ verwijst naar de plaats waar Cyrus is / naar het 

    land van de Massageten 1 
• b. Het tweede αὐτοῦ verwijst naar Cyrus zelf (het gaat om zijn 

    koningschap) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 5 maximumscore 1 
(de) Meden 
 

 6 maximumscore 1 
Tot het moment dat Cyrus weer terug was in Perzië. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘tot Cyrus de 
Massageten onderworpen zou hebben’. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 1 
ἀχρηίου (regel 30) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘τοῦ ἀχρηίου 
(regel 30)’. 
 

 8 maximumscore 1 
(Κύρου τε καὶ Περσέων τοῦ) καθαροῦ (στρατοῦ) (regel 28-29) 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘τῆς Κύρου στρατιῆς (regel 31)’, geen 
scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 2 
• a. Tomyris beschouwt Cyrus (figuurlijk) als bloeddorstig /  

    onverzadigbaar in die zin dat hij een massamoordenaar is 1 
• b. maar ze neemt de uitdrukking uiteindelijk letterlijk door Cyrus’ hoofd  

    te verzadigen met bloed / in bloed onder te dompelen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 10 maximumscore 1 
Het tweede τῷ / τῷ in regel 38 wijkt af; dit fungeert namelijk als lidwoord, 
terwijl de andere twee als betrekkelijk voornaamwoord fungeren. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Alleen een scorepunt toekennen wanneer uit het antwoord 

ondubbelzinnig blijkt welk τῷ afwijkt. 
− Alleen een scorepunt toekennen wanneer is ingegaan op de 

woordsoort van alle drie vormen. 
 

 11 maximumscore 2 
• a. ἀμπελίνῳ καρπῷ (regel 39) 1 
• b. (τοιούτῳ) φαρμάκῳ (regel 41) 1 
 
Opmerking 
Wanneer bij a. alleen als antwoord is gegeven ‘ἀμπελίνῳ (regel 39) / 
καρπῷ (regel 39)’, geen scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 2 
Wees niet trots op wat je gedaan hebt. 
Geef mijn zoon terug. 
Ga weg. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 
 

Tekst 2 
 

 13 maximumscore 1 
Cambyses had de heilige stier / Apis gedood. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 2 
• a. Het gegeven dat er sprake is van een moord op een volle broer / zijn 

    (bloed)eigen broer, maakt de misdaad nog erger 1 
          Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. ἀπ᾿ ἀμφοτέρων (regel 15) 1 
 
Opmerkingen 
− Wanneer bij a. het element ‘volle/(bloed)eigen’ ontbreekt, geen 

scorepunt toekennen.  
− Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘(ἦν οἱ) ἀπ᾽ 

ἀμφοτέρων ἀδελφεή (regel 15)’ / ‘ἦν οἱ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων (regel 15)’. 
 

 15 maximumscore 2 
• a. Cyrus en Cambyses dromen allebei dat iemand hun macht zal  

    overnemen 1 
• b. In Tekst 1 doodt Cyrus de bedreigende persoon niet / besluit Cyrus 

    een onderzoek naar die persoon in te stellen. In Tekst 2 laat  
    Cambyses de bedreigende persoon direct doden 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij b. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
• a. Cambyses overlijdt aan de gevolgen van een verwonding  1 
• b. Cambyses dacht dat zijn broer Smerdis op de troon zat, maar in 

    werkelijkheid was dat de magiër Smerdis 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 2 
• a. In de regels 2-11 staat dat Cambyses al in Egypte was toen hij zijn 

    broer / Smerdis liet vermoorden. In het citaat wordt gezegd dat  
    Cambyses naar Egypte ging na de moord op zijn broer / Smerdis  1 

• b. De Egyptenaren leggen / Herodotus legt een verband tussen het  
    doden van de stier/Apis en het waanzinnige gedrag van Cambyses 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van 

het antwoord juist zijn. 
− Bij b. niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘het doden van de 

stier/Apis’ in het antwoord ‘een in Egypte begane misdaad’ staat. 
 

 18 maximumscore 2 
• φθόνῳ (regel 3) 1 
• δείσας (regel 9) 1 
 

 19 maximumscore 1 
ἠράσθη, εἴρετο, Ἔγημε, συνοίκεε, ἐξεργάσατο 
 

 20 maximumscore 1 
ἀσφαλέα (regel 24) 
 

 21 maximumscore 1 
σφι παρευρεθῇ τι ἄδικον (regel 21) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer σφι in het antwoord ontbreekt. 
 

 22 maximumscore 2 
• δικάζουσι (is tegenwoordige tijd en) beschrijft (een algemene situatie, 

namelijk) hoe de rechtspraak bij de Perzen is geregeld 1 
• ὑπεκρίνοντο (is verleden tijd en) duidt het antwoord aan dat de 

rechters aan Cambyses gaven 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 23 maximumscore 1 
ἔλυσαν (regel 26) en παρεξεῦρον (regel 28) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 1 
(het) praesens / (de) praesensvorm (νικωμένου) 
 

 25 maximumscore 2 
• In de Egyptische versie neemt de vrouw het initiatief door een krop sla 

kaal te plukken 1 
• In de Griekse versie (neemt de vrouw niet het initiatief, maar) reageert 

de vrouw op een situatie die Cambyses in scène had gezet / op een 
vraag die Cambyses had gesteld 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 26 maximumscore 2 
• a. ἐκτρώσασαν (regel 45) 1 
• b. (αὐτῇ) ἐχούσῃ ἐν γαστρί (regel 44-45) 1 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
“ Ὦ βασιλεῦ,  
(O) koning 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
ἐπ᾽ ἄνδρας τοιούτους στρατεύεσθαι παρασκευάζεαι,  
je bereidt je voor om tegen dergelijke mannen op te trekken / een veldtocht 
te ondernemen 
 
τοιούτους  die/deze 1 
παρασκευάζεαι  niet vertaald als 2e persoon enkelvoud medium indicativus 0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2 
οἳ σκυτίνας μὲν ἀναξυρίδας, σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα φορέουσι,  
die van huiden gemaakte broeken dragen en ook verder van huiden 
gemaakte kleding/kleren (dragen) 
 
Niet fout rekenen: σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα φορέουσι  en de rest van 
hun kleding van huiden gemaakt dragen 
Niet fout rekenen: σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα  en (de) andere van 
huiden gemaakte kleding 
als hoofdzin vertaald (zij dragen …) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 30 
 30 maximumscore 2 

σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα ἐθέλουσι,  
(en) die / en niet zoveel eten als ze willen 
 
Niet fout rekenen: σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα ἐθέλουσι  (en) zij eten niet zoveel 
als ze willen 
Niet fout rekenen: ὅσα  al(les) wat 
ὅσα  zoals 1 
ὅσα  elke andere betekenis dan ‘zoveel als / al(les) wat / zoals’ of een 
synoniem daarvan 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 1 
ἀλλ᾽ ὅσα ἔχουσι, 
maar zoveel als ze hebben 
 
Niet fout rekenen: ὅσα  al(les) wat 
ὅσα  zoals 0 
Wanneer ook in kolon 30 hier niet meer aanrekenen. 
ὅσα  elke andere betekenis dan ‘zoveel als / al(les) wat / zoals’ of een 
synoniem daarvan  0 
Wanneer ook in kolon 30 hier niet meer aanrekenen. 
ἔχω  kunnen 0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 1 
χώρην ἔχοντες τρηχέαν.  
omdat ze een ruw/rotsachtig land hebben 
 
Niet fout rekenen: ἔχοντες  terwijl ze hebben 
Niet fout rekenen: (zij) die een ruw land hebben 
die/zij hebben een ruw land (als hoofdzin vertaald) 0 
ἔχοντες  hoewel/als/wanneer ze hebben 0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 1 
Πρὸς δὲ οὐκ οἴνῳ διαχρέωνται,  
(En) bovendien/daarbij gebruiken/drinken/hebben ze geen wijn 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 1 
ἀλλὰ ὑδροποτέουσι,  
maar drinken ze water 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 35 
35 maximumscore 2 

οὐ σῦκα δὲ ἔχουσι τρώγειν,  
(en) ze hebben geen vijgen om te eten 

Kolon 36 
36 maximumscore 1 

οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν.  
(en) niets anders goeds/lekkers 

Kolon 37 
37 maximumscore 1 

Τοῦτο μὲν δή, εἰ νικήσεις,  
Enerzijds (dus), als je (hen) zult overwinnen / overwint 

Kolon 38 
38 maximumscore 2 

τί σφεας ἀπαιρήσεαι,  
waarvan zul je hen dan beroven / waarvan beroof je hen dan 

τί  iets  1 
τί  waarom  0 
ἀπαιρήσεαι  niet vertaald als 2e persoon enkelvoud medium indicativus 0 

Kolon 39 
39 maximumscore 2 

τοῖσί γε μὴ ἔστι μηδέν; 
die (echt) niets hebben 

Niet fout rekenen: want zij hebben niets 
Niet fout rekenen: voor/aan wie (er) niets is 

Kolon 40 
40 maximumscore 2 

Τοῦτο δέ, ἢν νικηθῇς,  
Anderzijds, als je overwonnen zult zijn / bent / zult worden / wordt 

νικηθῇς  niet vertaald als 2e persoon enkelvoud passief 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 41 
 41 maximumscore 2 

μάθε ὅσα ἀγαθὰ ἀποβαλέεις. 
besef dan wel hoeveel goeds / goede dingen / voordelen je zult verliezen / 
verliest 
 
Niet fout rekenen: ἀγαθὰ  goederen/schatten 
Niet fout rekenen: ἀποβαλέεις  je zult weggooien 
ὅσα  elke andere betekenis dan ‘hoeveel’ of een synoniem daarvan 0 
ἀγαθὰ  deugden 0 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
Γευσάμενοι γὰρ τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν περιέξονται  
Want wanneer ze geproefd hebben van / kennis hebben gemaakt met onze 
goede dingen / voordelen zullen ze eraan vasthouden / houden ze eraan 
vast 
 
Γευσάμενοι  hoewel ze geproefd hebben 0 
ἀγαθῶν  deugden 0 
Wanneer ook in kolon 41 hier niet meer aanrekenen. 
περιέξονται  hielden ze eraan vast 0 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 1 
οὐδὲ ἀπωστοὶ ἔσονται.  
en zullen ze niet weg te krijgen zijn / zijn ze niet weg te krijgen 
 
ἔσονται  ze waren  0 
Wanneer ook περιέξονται in kolon 42 met een verleden tijd is vertaald, hier 
niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
Ἐγὼ μέν νυν θεοῖσι ἔχω χάριν,  
Ik (nu) bedank de goden / Ik (nu) ben de goden dankbaar 
 
ἔχω χάριν  elke andere betekenis dan ‘bedanken / dankbaar zijn’ of een 
synoniem daarvan 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 45 
 45 maximumscore 2 

οἳ οὐκ ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσῃσι  
die de Perzen niet op het idee brengen / (om)dat zij de Perzen niet op het 
idee brengen  
 
zij brengen de Perzen niet op het idee 1 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 1 
στρατεύεσθαι ἐπὶ Λυδούς.”  
tegen/naar de Lydiërs op te trekken 
 
Niet fout rekenen: ἐπὶ Λυδούς  tegen/naar Lydië 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 1 
Ταῦτα λέγων  
Toen/Terwijl/Hoewel hij dit / deze dingen zei 
 
Omdat hij dit zei 0 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 2 
οὐκ ἔπειθε τὸν Κροῖσον.  
haalde hij Croesus niet over / overtuigde hij Croesus niet 
 
geloofde hij Croesus niet  0 
geloofde/gehoorzaamde Croesus hem niet  1 
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 2 
Πέρσῃσι γάρ (kolon 50) ἦν οὔτε ἁβρὸν οὔτε ἀγαθὸν οὐδέν. 
Inderdaad hadden de Perzen geen (enkele) luxe en niets goeds/verfijnds 
 
Kolon 50 

 50 maximumscore 2 
πρὶν Λυδοὺς καταστρέψασθαι 
voordat zij de Lydiërs onderwierpen / hadden onderworpen 
 
voordat zij de Lydiërs zouden onderwerpen  1 
voordat de Lydiërs waren onderworpen (door hen) 1 
voordat zij door de Lydiërs waren onderworpen  0 
voordat de Lydiërs hen onderwierpen  0 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni 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 Herodotus, Historiën 1.209-212 
tekst 2 Herodotus, Historiën 3.30-32 
tekst 3 Herodotus, Historiën 1.71.2-4 
vraag 2 amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/kindsoldaten 
vraag 3 Petronius, fragment 30 
vraag 17 Simon Veenman e.a., Drie Tyrannen bij Herodotus, tekst 10 
vraag 21 Herodotus, Historiën 5.25 
vraag 26 Tacitus, Annales 16.6 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 VO. 
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 aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
(Hij was aan de macht gekomen) door zich voor te doen als de broer van 
Cambyses / door een staatsgreep te plegen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 2 
• a. Intaphrenes verminkt (de gezichten van) de bedienden 1 
• b. Darius denkt dat Intaphrenes (tegen hem) in opstand wil komen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 1 
In het Grieks is ἤθελε de persoonsvorm van de hoofdzin en in de vertaling 
is ‘wilde’ de persoonsvorm van een bijzin / vertaald alsof het een 
participium is. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 4 maximumscore 1 
(τοῖσι) ἐπαναστᾶσι (τῷ μάγῳ) (regel 4) 
 

 5 maximumscore 1 
(τὸν) βασιλέα γυναικὶ μίσγεσθαι (regel 7-8) 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer ‘φάμενοι (regel 7)’ aan het antwoord is 

toegevoegd. 
− Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘(ἢν) γυναικὶ 

τυγχάνῃ μισγόμενος βασιλεύς (regel 5)’ 
− Wanneer als antwoord is gegeven ‘(ἢν) μὴ γυναικὶ τυγχάνῃ μισγόμενος 

βασιλεύς (regel 5)’, geen scorepunt toekennnen. 
 

 6 maximumscore 2 
• a. In regel 2 gaat het om de/een opstand van de zeven (Darius,  

    Intaphrenes en vijf anderen) / om de opstand tegen de Magiër 1 
• b. In regel 18 gaat het om de/een (vermeende) opstand van 

    Intaphrenes / tegen Darius 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
• Dit komt niet overeen, want Darius kreeg medelijden met haar 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• (ποιεῦσα δὲ αἰεὶ τὠυτὸ τοῦτο τὸν Δαρεῖον ἔπεισε) οἰκτῖραί (μιν) 

(regel 20-21) 1 
 

 8 maximumscore 2 
• Een broer staat verder van een vrouw af dan haar kinderen 1 
• Een broer is een vrouw minder dierbaar dan haar echtgenoot 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 9 maximumscore 2 
• a. πατρὸς (δὲ) καὶ μητρὸς οὐκέτι μευ ζωόντων (regel 30-31) 1 
• b. εἰ δαίμων ἐθέλοι (regel 29) 1 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 1 
ringcompositie 
 
 

Tekst 2 
 

 12 maximumscore 1 
τις (regel 2) 
 

 13 maximumscore 2 
• De Grieken beschouwen het als iets wat vermeden moet worden 1 
• Xerxes beschouwt het als een (onmisbare) voorwaarde voor (militair) 

succes 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 1 
χίλιοι (regel 12) 
 

 15 maximumscore 2 
• a. (λόγους) δουλοσύνην (φέροντας τῇ Ἑλλάδι) (regel 9) 1 
• b. τὰ σὰ φρονέωσι (regel 10) 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven  
‘σοὺς δέξονται λόγους (δουλοσύνην φέροντας τῇ Ἑλλάδι) (regel 8-9)’. 
 

 16 maximumscore 1 
(de ingressieve) aoristus (die het beginpunt van een handeling aangeeft). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 3 
• Jij bent koning van de Spartanen geweest 1 
• De koning van de Spartanen moet het dubbele presteren 1 
• De Spartanen zijn opgewassen tegen de vijanden in een verhouding 

van 1:10 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de drie stappen in een andere volgorde zijn 
genoteerd. 
 

 19 maximumscore 3 
• a. (optativus) potentialis / optativus met ἄν  1 
• b. παρὰ τὴν ἑωυτῶν φύσιν (regel 29)  1 
• c. ἀνειμένοι (δὲ) ἐς τὸ ἐλεύθερον (regel 30-31) 1 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘παρὰ τὴν 

ἑωυτῶν (regel 29)’. 
− Niet fout rekenen wanneer bij c. als antwoord is gegeven ‘ἀνειμένοι 

(regel 30)’. 
 

 20 maximumscore 1 
αὐχέετε (regel 23) 
 

 21 maximumscore 2 
• (Εἰ δὲ) ἀναγκαίη (εἴη) (regel 45-46) 1 
• μέγας τις ὁ ἐποτρύνων ἀγών (regel 46) 1 
 

 22 maximumscore 2 
• a. dan mannen 1 
• b. van (alle) mannen 1 
 

 23 maximumscore 1 
van hun gehoorzaamheid aan / ontzag voor de wet 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘omdat ze gezamenlijk vechten’, geen 
scorepunt toekennen. 
 

 24 maximumscore 1 
dwingen/aansporen/bevelen 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Opmerking vooraf 
Een praesens historicum mag met een o.t.t. of een o.v.t. worden vertaald. 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
Τὸν δὲ Ἀρίστωνα ἔκνιζε ἄρα τῆς γυναικὸς ταύτης ἔρως. 
(En de) liefde voor die vrouw / (En het) verlangen naar die vrouw kwelde 
Ariston  
 
Niet fout rekenen: Ariston werd gekweld door (de) liefde voor die vrouw 
τῆς γυναικὸς ταύτης  van die vrouw 0 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 1 
Μηχανᾶται δὴ τοιάδε·  
Hij verzon (dus/nu) (ongeveer) het volgende / dit 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
αὐτός τε τῷ ἑταίρῳ (kolon 28) ὑποδέκεται  
(en) zelf beloofde hij aan de/zijn vriend 
 
αὐτός  niet vertaald 1 
ὑποδέκομαι  elke andere betekenis dan ‘beloven’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
τοῦ ἦν ἡ γυνὴ αὕτη 
van wie die vrouw was / wiens vrouw zij was / van wie zij de vrouw was 
 
ἡ γυνὴ αὕτη  de vrouw zelf / dezelfde vrouw 1 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1 
δωτίνην δώσειν 
als geschenk te (zullen) geven 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 30 
 30 maximumscore 2 

τῶν ἑωυτοῦ πάντων ἕν,  
één (ding) van al zijn (eigen) bezittingen / één ding van al(les) wat van 
hem(zelf) was 
 
τῶν ἑωυτοῦ πάντων  niet vertaald als genitivus bij ἕν 0 
πάντων  van allen 0 
ἕν  niet vertaald als lijdend voorwerp bij δώσειν (kolon 29) 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
τὸ ἂν αὐτὸς ἐκεῖνος ἕληται,  
wat hij / die (vriend) zelf zou kiezen / koos 
 
αὐτὸς  niet vertaald 1 
ἕληται  hij nam (voor zichzelf) 1 
ἕληται  niet vertaald als vorm van αἱρέομαι 0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 1 
καὶ τὸν ἑταῖρον (kolon 33) ἐκέλευε  
en hij beval zijn/de vriend 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
ἑωυτῷ ὡσαύτως τὴν ὁμοίην διδόναι.  
op dezelfde wijze / evenzo aan hem(zelf) ook een geschenk te geven 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
Ὁ δὲ οὐδὲν φοβηθεὶς ἀμφὶ τῇ γυναικί,  
(En) omdat hij helemaal niet bang was om/vanwege zijn/de vrouw 
 
οὐδὲν  niet 1 
φοβέομαι  elke andere betekenis dan ‘bang zijn’ of een synoniem daarvan 0 
φοβηθεὶς  hoewel hij bang was 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 35 
 35 maximumscore 2 

ὁρέων ἐοῦσαν καὶ Ἀρίστωνι γυναῖκα,  
omdat hij zag dat ook Ariston een vrouw had 
 
Niet fout rekenen: omdat hij zag dat er ook voor/aan Ariston een vrouw 
was 
ὁρέων  niet vertaald als werkwoordsvorm van ὁρέω 0 
ὁρέων  hoewel hij zag 0 
Wanneer ook φοβηθεὶς in kolon 34 met hoewel vertaald is, hier niet meer 
aanrekenen. 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 1 
καταινέει ταῦτα· 
keurde hij dat / die dingen goed 
 
Niet fout rekenen: καταινέω  beloven 
καταινέω  elke andere betekenis dan ‘goedkeuren/beloven’ of een 
synoniem daarvan 0 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
ἐπὶ τούτοισι δὲ ὅρκους ἐπήλασαν.  
(en) zij legden daarover/daarbij/daarop een eed / eden af 
 
Niet fout rekenen: ἐπὶ τούτοισι  wegens die dingen 
Niet fout rekenen: ἐπὶ τούτοισι  op die voorwaarden 
ἐπὶ τούτοισι  onmiddellijk daarna  1 
ἐπὶ τούτοισι  bij hen 0 
ἐπήλασαν  niet vertaald als 3e persoon meervoud 0 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 2 
Μετὰ δὲ αὐτός τε ὁ Ἀρίστων ἔδωκε τοῦτο, ὅ τι δὴ ἦν, 
(En) daarna gaf Ariston zelf dat(gene) wat het dan ook was 
 
αὐτός  niet vertaald 1 
Wanneer ook in kolon 27 en/of 31 hier opnieuw aanrekenen tot een 
maximum van twee scorepunten. 
ἔδωκε  niet vertaald als vorm van δίδωμι 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 39 
 39 maximumscore 2 

τὸ εἵλετο τῶν κειμηλίων τῶν Ἀρίστωνος ὁ Ἄγητος,  
wat Agetos koos / had gekozen uit/van de kostbaarheden van Ariston 
 
εἵλετο  nam (voor zich) 1 
εἵλετο  niet vertaald als vorm van αἱρέομαι 0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
καὶ αὐτὸς τὴν ὁμοίην ζητέων φέρεσθαι παρ’ ἐκείνου,  
en toen hij zelf ook een geschenk probeerde te verkrijgen van hem 
 
Niet fout rekenen: ζητέω  zoeken 
αὐτὸς  niet vertaald 1 
Wanneer ook in kolon 27 en/of 31 en/of 38 hier opnieuw aanrekenen tot 
een maximum van twee scorepunten. 
ζητέω  onderzoeken 1 
ζητέων  hoewel hij probeerde 0 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
ἐνθαῦτα δὴ τοῦ ἑταίρου τὴν γυναῖκα ἐπειρᾶτο ἀπάγεσθαι.  
toen (nu) probeerde hij de vrouw van zijn vriend weg te voeren 
 
ἐνθαῦτα  daar 1 
πειράομαι  elke andere betekenis dan ‘proberen’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
Ὁ δὲ (kolon 43) τὰ ἄλλα ἔφη καταινέσαι·  
(Maar/En) hij zei dat hij (al) het andere / alle andere / de andere dingen 
had goedgekeurd / goedkeurde 
 
Niet fout rekenen: καταινέσαι  dat hij had beloofd / beloofde 
ἄλλα  niet vertaald als vorm van ἄλλος 0 
καταινέσαι  niet vertaald als afhankelijk van ἔφη 0 
καταινέω  elke andere betekenis dan ‘goedkeuren/beloven’ of een 
synoniem daarvan 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 43 
 43 maximumscore 2 

πλὴν τούτου μούνου 
behalve dat/dit ene / dat alleen 
 
behalve haar alleen 1 
behalve hem alleen 0 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
ἀναγκαζόμενος μέντοι τῷ τε ὅρκῳ καὶ τῆς ἀπάτης τῇ παραγωγῇ  
maar omdat hij gedwongen werd/was door de eed en de misleiding 
 
ἀναγκαζόμενος  hoewel hij gedwongen werd 0 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 1 
ἀπίει ἀπάγεσθαι. 
stond hij toe haar weg te voeren 
 
Niet fout rekenen: stond hij toe dat ze weggevoerd werd 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Herodotus, Historiën 3.118-119 
tekst 2 Herodotus, Historiën 7.102-104 
tekst 3 Herodotus, Historiën 6.62 
vraag 7 mainlesson.com; The Baldwin Project; Bringing Yesterday’s Classics to Today’s Children 
vraag 9 Sophocles, Antigone 909-912 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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. 

 

Pagina: 167Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1011-a-15-1-c 4 lees verder ►►► 
 

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 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Alexander/Alexandros/Paris 
 

 2 maximumscore 2 
• a. ἄχεϊ (regel 336) 1 
• b. Achilles 1 
 

 3 maximumscore 1 
Paris heeft de Trojaanse oorlog veroorzaakt door Helena te schaken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Paris heeft de 
Trojaanse oorlog veroorzaakt door de gouden appel aan Aphrodite te 
geven’. 
 

 4 maximumscore 2 
• a.  ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˉ || 1 
• b. De derde lettergreep van ἐνείκεσας moet op deze plaats in het  

    metrum kort zijn en met een dubbele sigma zou hij lang zijn 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 5 maximumscore 1 
(σὺ δ᾽) ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ, ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ 
πολέμοιο (regel 329-330) 
 

 6 maximumscore 1 
De situatie dat hij / Als hij weer meedoet aan het gevecht. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 1 
νίκη δ’ ἐπαμείβεται ἄνδρας (regel 339) 
 

 8 maximumscore 2 
• Hij zal nooit verstandig zijn 1 
• Hij zal daar nog de gevolgen van ondervinden 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 9 maximumscore 1 
ἀοίδιμοι (regel 358) 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
• In regel 349 staat dat de goden voor ellende hebben gezorgd 1 
• In regel 357 staat dat Zeus verantwoordelijk is voor het slechte lot van 

Helena en Paris 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij elk antwoord alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel het 
regelnummer als de toelichting juist is. 
 

 11 maximumscore 2 
• Hecabe: zijn moeder 1 
• Andromache: zijn vrouw 1 
 
Opmerking 
Bij elk antwoord alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel de naam 
als de relatie met Hector juist is. 
 
 

Tekst 2 
 

 12 maximumscore 2 
• a. formule 1 
• b. epitheton ornans 1 
 

 13 maximumscore 2 
• τε in regel 37 is gebruikt (in een relatieve bijzin) met algemene 

strekking / als episch τε 1 
• τε in regel 38 is een voegwoord / betekent ‘en’ 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 2 
• a. τοῖσι (δ᾽) (regel 42) 1 
• b. In het Grieks is Ἕκτορα lijdend voorwerp; in de vertaling is Hector 

    een bepaling bij Trojanen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Bij b. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van 

het antwoord juist zijn. 
− Bij b. niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Ἕκτορα is 

een accusativus, maar is vertaald als een genitivus’. 
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 VW-1011-a-15-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 3 
• a. (ἀλλά) που (regel 43) 1 
• b. De (aspectswaarde van de) aoristus (ἐλέησεν) geeft het begin van 

    de handeling aan 1 
• c. τειρομένους (regel 44) 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘ἐλέησεν geeft het 
begin van de handeling aan’. 
 

 16 maximumscore 1 
verandering (van actieve helper van de Grieken) naar niet-deelnemer aan 
de strijd / verandering (van handelen volgens zijn eigen wil) naar handelen 
volgens de wil van Zeus (en Hera) / dat hij stopt met het steunen van de 
Grieken 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 2 
• Uit regel 34 blijkt dat er sprake was van een conflict / dat Hera bang 

was (voor Zeus) 1 
• Uit de woorden μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ blijkt dat Zeus uitgaat van 

eensgezindheid tussen Hera en hemzelf 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 18 maximumscore 1 
enjambement 
 

 19 maximumscore 1 
Ἕκτορα (regel 59) 
 

 20 maximumscore 2 
• ἔλθῃ (regel 57) 1 
• εἴπῃσι (regel 57) 1 
 

 21 maximumscore 1 
de Grieken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 171Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1011-a-15-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
1 Sarpedon wordt gedood door Patroclus. 
2 Patroclus wordt gedood door Hector. 
3 Hector wordt gedood door Achilles. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 
Opmerking 
Alleen antwoorden goedkeuren die een juiste combinatie van namen 
bevatten. 
 

 23 maximumscore 1 
τελευτηθῆναι παύω ἕλοιεν 
 

 24 maximumscore 2 
• Normaal gesproken bewijst een held zijn ἀρετή op het slagveld en 

ontleent hij daar zijn τιμή aan 1 
• In dit geval moet (de ἀρετή van) Achilles gemist worden op het 

slagveld en moet hij dus juist τιμή krijgen door niet mee te vechten 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
Αἰνείᾳ δ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 
(En/Maar) Diomedes, goed in het krijgsgeschreeuw, sprong op Aeneas af / 
snelde toe op Aeneas 
 
Αἰνείᾳ ἐπόρουσε  (hij) sprong op Aeneas  1 
Αἰνείᾳ ἐπόρουσε  (hij) sprong voor Aeneas  1 
ἐπόρουσε  hij ging naar  1 
ἐπόρουσε  hij zal/zou afspringen op  0 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 1 
γιγνώσκων 
inziende/begrijpend / hoewel/terwijl hij inzag/begreep  
 
omdat hij inzag/begreep  0 
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 VW-1011-a-15-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 27 
 27 maximumscore 2 

ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων· 
dat Apollo zelf de/zijn hand(en) (beschermend) boven hem hield / hem de 
hand(en) boven het hoofd hield 
 
dat Apollo zelf de overhand had over/boven hem  0 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 1 
ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, 
maar hij had (zelfs) voor de/een grote god geen ontzag 
 
ἀλλ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ  en niet / soms niet / toch wel 0 
μέγαν verbonden met ἅζετο  0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2 
ἵετο δ᾽ αἰεὶ Αἰνείαν κτεῖναι 
en/maar verlangde steeds Aeneas te doden / hij verlangde steeds Aeneas 
te doden 
 
Αἰνείαν κτεῖναι  dat Aeneas stierf  0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 
en (hem) te ontdoen van zijn beroemde wapenrusting / en (hem) zijn 
beroemde wapenrusting uit te trekken 
 
ἀπὸ … δῦσαι  hij ontdeed hem van 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 1 
Τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε 
Vervolgens sprong hij driemaal op hem af / snelde hij driemaal (op hem) 
toe 
 
ἔπειτ᾽  nadat/toen (voegwoord)  0 
ἐπόρουσε  hij sprong op hem  0 
Wanneer ook in kolon 25, hier niet meer aanrekenen. 
ἐπόρουσε  hij ging naar  0 
Wanneer ook in kolon 25, hier niet meer aanrekenen. 
ἐπόρουσε  hij zal/zou afspringen op  0 
Wanneer ook in kolon 25, hier niet meer aanrekenen. 
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 VW-1011-a-15-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 32 
 32 maximumscore 2 

κατακτάμεναι μενεαίνων, 
verlangend / terwijl/omdat hij verlangde hem te doden 
 
Niet fout rekenen: κατακτάμεναι verbonden met kolon 31 (sprong op hem 
af om hem te doden) 
κατακτάμεναι  niet vertaald als infinitivus  0 
μενεαίνων  hoewel hij verlangde  0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ Ἀπόλλων. 
(maar) driemaal gaf Apollo hem een klap op het/zijn schitterende schild / 
driemaal gaf Apollo een klap op zijn schitterende schild 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο  
Maar toen hij (nu) voor de vierde maal op hem afsnelde / toesnelde / kwam 
aansnellen 
 
Niet fout rekenen: ἐπέσσυτο  hij was toegesneld 
ὅτε  vertaald als bijwoord / omdat  1 
ἐπισσεύομαι  elke andere betekenis dan ‘afsnellen op / toesnellen /  
komen aansnellen’ of een synoniem daarvan  0 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1 
δαίμονι ἶσος, 
gelijkend op een god 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 1 
(kolon 37) προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων· 
sprak de van verre treffende Apollo (tegen hem) 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 1 
δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας 
verschrikkelijke dingen / verschrikkelijk (hem) toeschreeuwend/dreigend / 
nadat hij in verschrikkelijk geschreeuw was uitgebarsten 
 
Niet fout rekenen: ὁμοκλάω  bevelen   
 
 

Pagina: 174Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1011-a-15-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 38 
 38 maximumscore 1 

“Φράζεο, Τυδεΐδη, καὶ χάζεο, 
Wees op je hoede, zoon van Tydeus, en trek je terug 
 
Φράζεο en/of χάζεο  niet vertaald als imperativus  0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
μηδὲ θεοῖσιν ἶσ᾽ ἔθελε φρονέειν, 
en waag het niet je gelijkwaardig te achten aan (de) goden / en wil je niet 
gelijkwaardig achten aan (de) goden 
 
Niet fout rekenen: en acht je niet gelijkwaardig aan goden 
θεοῖσιν  aan een/de god / god 0 
ἔθελε  niet vertaald als imperativus  0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
ἐπεὶ οὔ ποτε φῦλον ὁμοῖον ἀθανάτων τε θεῶν 
omdat het geslacht van (de) onsterfelijke goden (kolon 41) helemaal niet / 
nooit gelijk is 
 
ἐπεὶ  nadat / zodra als  0 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων.” 
en (dat) van (de) op aarde (voort)gaande mensen 
 
χαμαὶ  niet verbonden met ἐρχομένων  0 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 1 
Ὣς φάτο, 
Zo sprak hij 
 
Niet fout rekenen: Dat zei hij 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 2 
Τυδεΐδης δ᾽ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω, 
(en) de zoon van Tydeus trok zich een beetje terug (naar achteren) 
 
Niet fout rekenen: τυτθὸν  even  
Niet fout rekenen: ὀπίσσω  daarna/weer 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 44 
 44 maximumscore 2 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος. 
de toorn van de van verre treffende / zeker treffende Apollo 
vermijdend/ontwijkend 
 
Niet fout rekenen: ἀλευάμενος  nadat hij had vermeden / terwijl hij vermeed 
ἀλευάμενος  om te vermijden  1 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
Αἰνείαν δ᾽ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων 
(En) Apollo bracht/zette/plaatste Aeneas ver van het strijdgewoel 
 
Niet fout rekenen: ὅμιλος  massa/menigte 
θῆκεν  niet vertaald als vorm van τίθημι  0 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 1 
Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, 
in het heilige Troje 
 
Niet fout rekenen: in de heilige burcht / in het heilige Pergamon/Pergamos 
Niet fout rekenen: naar het heilige Troje 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 2 
ὅθι οἱ νηός γε τέτυκτο. 
waar een tempel voor hem was (gebouwd/gemaakt) 
 
Niet fout rekenen: οἱ νηός  zijn tempel 
οἱ  door hem  1 
νηός  elke andere betekenis dan ‘tempel’ of een synoniem daarvan  0 
τέτυκτο niet vertaald als vorm van τεύχω  0 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 2  
Ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε 
κύδαινόν τε. 
Hem (voorwaar) genazen Leto en de pijlen schietende Artemis in de grote 
tempel / het grote heiligdom en ze gaven hem een mooi uiterlijk 
 
Ἤτοι  of  0 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf 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 Homerus, Ilias 6.313-358 
tekst 2 Homerus, Ilias 15.34-77 
tekst 3 Homerus, Ilias 5.432-448 
vraag 10 A. Baricco, De Ilias van Homerus, Breda 2006, p. 8 
vraag 11 A. Baricco, De Ilias van Homerus, Breda 2006, p. 183 
 

einde  
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 VW-1011-a-15-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd 
door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Apollo 
 

 2 maximumscore 1 
βεβλημένον (ὀξέϊ) χαλκῷ (regel 819) 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘οὖτα δὲ δουρὶ (regel 820)’, geen 
scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 1 
Omdat Patroclus getroffen is (βεβλημένον) trekt hij zich terug 
(ἀναχαζόμενον). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 maximumscore 1 
(φίλην ἐς) πατρίδα (γαῖαν) (regel 832) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘(ἐν) νήεσσι 
(regel 832)’. 
 

 5 maximumscore 3  
• Hector 1 
• Achilles 1 
• de verteller/auteur / Homerus 1 
 
Opmerking 
Wanneer in plaats van ‘Achilles’ als antwoord is gegeven ‘Hector’,  
daarvoor geen scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
Hector gaat ervan uit / In de regels 839-841 wordt ervan uitgegaan dat 
Achilles Patroclus heeft opgedragen (buiten het scheepskamp) net zo lang 
door te gaan met vechten tot hij Hector heeft gedood (terwijl Achilles hem 
alleen heeft opgedragen de Trojanen weg te jagen van het legerkamp). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 1 
νήπιε (regel 833) 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘δείλ’ (regel 837)’, geen scorepunt 
toekennen. 
 

 8 maximumscore 1 
πού (regel 838/842) 
 

 9 maximumscore 3  
− Zeus 
− Apollo 
− het lot 
− Euphorbus 
 
indien vier antwoorden juist zijn 3 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer in plaats van ‘het lot’ als antwoord is gegeven 
‘moira’. 
 

 10 maximumscore 1 
de goden / Zeus en Apollo (en moira / het lot) 
 

 11 maximumscore 1 
(regel) 851 
 

 12 maximumscore 2 
• a. De ziel verlaat het lichaam bij de dood 1 
• b. Het verblijf van de ziel in het lichaam wordt in de Ilias niet negatief  

    voorgesteld (door de filosofen wordt dit wel negatief voorgesteld) / In  
    de Ilias verlaat de ziel het lichaam jammerend en voelt dit kennelijk  
    niet als een bevrijding (door de filosofen wordt dit wel als een  
    bevrijding beschouwd) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2 
 

 13 maximumscore 1  
(Εἰ γάρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν, ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ 
γε,) οὔ σ᾽ ἐλεήσει, οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται (regel 206-208) / οὔ σ᾽ ἐλεήσει 
(regel 207) / οὐδέ τί σ᾽ αἰδέσεται (regel 208)  
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
• a. μ᾽ αὐτόν (γε) (regel 198) 1 
• b. In het Grieks is Αἰνῶς een bijwoordelijke bepaling / hoort Αἰνῶς bij 

    ἄνωγε; in de vertaling is dit met een bijvoeglijke bepaling / twee  
    bijvoeglijke bepalingen (ontoombare en/of vurig) weergegeven /  
    hoort ‘vurig’ bij ‘verlangen’ 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘Αἰνῶς is een 

bijwoord; in de vertaling is dit met een bijvoeglijk naamwoord / twee 
bijvoeglijke naamwoorden weergegeven’. 

− Bij b. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van 
het antwoord juist zijn. 

 
 16 maximumscore 2 

• a. κώκυσεν is een persoonsvorm; in de vertaling is het weergegeven 
    met een deelwoord (jammerend) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. Ὣς φάτο  1 
 
Opmerking 
Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide onderdelen van het 
antwoord juist zijn. 
 

 17 maximumscore 2 
• a. ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˉ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˉ || 1 
• b. De eerste lettergreep van ἔτλης is (lang en) gelijkwaardig aan de  

    eerste twee (korte) lettergrepen van ἐθέλεις (en de slotlettergreep is  
    in beide gevallen lang) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 18 maximumscore 1 
Hector 
 
 
 

Pagina: 184Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1011-a-15-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
In het geval dat Hecabe haar tanden zou zetten in (de lever van) Achilles. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 maximumscore 1 
ἑσταότ᾽ (regel 216) 
 

 21 maximumscore 2 
• Priamus heeft eerder / in regel 197 Hecabe om haar mening gevraagd 1 
• maar geeft nu/hier / in regel 219 aan dat hij zich niets van haar mening 

aantrekt 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 22 maximumscore 1 
θεοῦ (regel 223) 
 

 23 maximumscore 1 
Het lichaam van zijn zoon ophalen (bij Achilles) / loskopen (van Achilles). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘naar Achilles gaan’. 
 

 24 maximumscore 1 
Iris had gezegd dat Achilles hem zou sparen.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 25 maximumscore 1 
De aanwezigheid van het lichaam van de bejammerde/gestorvene / Het in 
de armen houden van het lichaam van de bejammerde/gestorvene. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Tekst 3 
 

 26 maximumscore 2 
• a. Helena 1 
• b. Paris 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘Aphrodite’.  
 

 27 maximumscore 1 
Voor wie ik veel over heb / een (grote) inspanning/strijd over heb. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· 
(En/Maar) tot hem sprak (de) heerser Agamemnon antwoordend / 
(En/Maar) hem antwoordde heerser Agamemnon 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1 
“Αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε· 
Ach, ik hoop (dan) dat het zo is / moge het zo zijn, (o) geliefde Menelaus 
 
Αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη  Ach, was het maar zo 0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
ἕλκος δ᾽ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται  
(maar) een dokter/arts zal je/de wond betasten/onderzoeken/verzorgen  
 
Niet fout rekenen: ἰητὴρ  de dokter 
ἐπιμάσσεται  vertaald als tegenwoordige tijd 1 
ἐπιμάσσεται  vertaald als verleden tijd 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 1 
ἠδ᾽ ἐπιθήσει φάρμαχ᾽, 
en zal er kruiden/geneesmiddelen op leggen / geneesmiddelen toedienen  
 
Niet fout rekenen: φάρμαχ᾽  toverkruiden 
ἐπιθήσει  vertaald als tegenwoordige/verleden tijd 0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.” 
die jou (zullen) doen stoppen/ophouden met de verschrikkelijke/donkere 
pijn(en) 
 
Niet fout rekenen: die de verschrikkelijke pijn(en) (zullen) (doen) stoppen 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 33 
 33 maximumscore 2 

Ἦ καὶ Ταλθύβιον θεῖον κήρυκα προσηύδα· 
Zo sprak hij en hij sprak tot de goddelijke heraut Talthybius  
 
Ἦ  niet vertaald als ‘zo sprak hij’ 1 
προσηύδα  niet vertaald als 3e persoon enkelvoud 0 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
“Ταλθύβι᾽, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, 
Talthybius, roep zo snel mogelijk Machaon hier(heen) 
 
ὅττι τάχιστα  zeer snel 1 
ὅττι τάχιστα  snel 0 
δεῦρο  tot nu toe 0 
κάλεσσον  niet vertaald als imperativus  0 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1  
φῶτ᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος, 
(de) zoon van de voortreffelijke arts/dokter Asclepius 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν, 
opdat hij kijkt naar Menelaus / Menelaus ziet, de dappere zoon van Atreus 
 
Niet fout rekenen: ἀρήϊον verbonden met Μενέλαον 
ὄφρα  totdat 1 
ὄφρα  terwijl / zolang als 0 
ἴδῃ  niet vertaald als vorm van ὁράω 0 
ἴδῃ  jij kijkt naar 0 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
ὅν τις ὀϊστεύσας ἔβαλεν (kolon 38) Τρώων ἢ Λυκίων·  
die iemand van de Trojanen of de Lyciërs nadat/doordat hij een pijl (op 
hem) heeft afgeschoten / door een pijl af te schieten, heeft 
getroffen/verwond 
 
ὅν  niet vertaald als verwijzend naar Μενέλαον (kolon 36) 0 
βάλλω  elke andere betekenis dan ‘treffen/verwonden’ of een synoniem 
daarvan    0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 38 
 38 maximumscore 1 

τόξων ἐῢ εἰδὼς 
veel/goed verstand hebbend van / die veel verstand heeft van (de) pijl en 
boog / die (de) pijl en boog goed kent 
 
Niet fout rekenen: τόξων  boog/bogen 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
τῷ μὲν κλέος,  
voor hem is/betekent dat (weliswaar) roem / voor hem is er roem / hij heeft 
roem  
 
κλέος  elke andere betekenis dan ‘roem’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 1 
ἄμμι δὲ πένθος.” 
(maar) voor ons leed / wij (hebben) leed 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 1  
Ὣς ἔφατ᾽, 
Zo sprak hij 
 
Niet fout rekenen: Dat zei hij 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας, 
(en) de heraut was niet ongehoorzaam aan/voor hem toen hij dat hoorde / 
nadat hij dat gehoord had 
 
Niet fout rekenen: zijn heraut was niet ongehoorzaam toen hij dat hoorde  
ἀπίθησεν  niet vertaald als vorm van ἀπιθέω 0 
ἀκούσας  niet vertaald als vorm van ἀκούω 0 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 1 
βῆ δ᾽ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων 
(maar/en) hij begaf zich onder het (krijgs)volk van (de) Grieken met 
bronzen chiton / van (de) geharnaste Grieken 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 44 
 44 maximumscore 1  

παπταίνων ἥρωα Μαχάονα. 
rondkijkend naar de held/halfgod Machaon 
 
Niet fout rekenen: παπταίνων  kijkend naar 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
Τὸν δὲ νόησεν ἑσταότ᾽· 
(En) hij zag hem staan / terwijl hij stond 
 
ἑσταότ᾽  dat hij ging staan 1 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 2 
ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων λαῶν, 
(en) om hem heen waren (de) krachtige/sterke rijen/gelederen van 
schilddragende manschappen / schilddragend (krijgs)volk 
 
ἀμφὶ  elke andere betekenis dan ‘om … heen’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 2 
οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο. 
die hem volgden / waren gevolgd uit het paardenvoedende Trike 
 
Niet fout rekenen: zij waren hem gevolgd uit het paardenvoedende Trike 
οἵ  niet vertaald als verwijzend naar στίχες of λαῶν 0 
ἕπομαι  elke andere betekenis dan ‘volgen’ of een synoniem daarvan 0 
 
Kolon 48 

 48 maximumscore 1 
Ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος 
(En) terwijl hij dichtbij (hem) kwam/ging staan 
 
Niet fout rekenen: ἱστάμενος  staande / nadat hij was gaan staan 
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 1  
ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 
sprak hij de gevleugelde woorden (tot hem) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 50 
 50 maximumscore 1 

“ Ὄρσ᾽, Ἀσκληπιάδη, 
Komaan / Kom in beweging, zoon van Asclepius 
 
Ὄρσ᾽  Sta op  0 
 
Kolon 51 

 51 maximumscore 1 
καλέει κρείων Ἀγαμέμνων, 
(de) heerser Agamemnon roept je 
 
Kolon 52 

 52 maximumscore 2 
ὄφρα ἴδῃς Μενέλαον ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν.” 
opdat je kijkt naar Menelaus / Menelaus ziet, de dappere leider van de 
Grieken 
 
Niet fout rekenen: ἀρήϊον verbonden met Μενέλαον 
ὄφρα  totdat 1 
Wanneer ook in kolon 36 hier niet meer aanrekenen. 
ὄφρα  terwijl / zolang als 0 
Wanneer ook in kolon 36 hier niet meer aanrekenen. 
ἴδῃς  niet vertaald als vorm van ὁράω 0 
Wanneer ook in kolon 36 ἴδῃ niet is vertaald als vorm van ὁράω 1 
ἴδῃς  niet vertaald als 2e persoon enkelvoud 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Homerus, Ilias 16.816-857 
tekst 2 Homerus, Ilias 24.181-227; vertaling regel 181-187 H.J. de Roy van Zuydewijn (ed. 1980) 
tekst 3 eerste strofe van ‘No second Troy’ van J.P. Rawie 
tekst 4 Homerus, Ilias 4.188-205 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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 
van het College voor 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; 

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 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 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 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. 

 
NB3 Als het College voor 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. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Als rechters/jury(leden). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘publiek’ (of een woord / 
woorden van overeenkomstige strekking). 
 

 2 maximumscore 2 
• In het Grieks staat ‘zullen (jullie er baat bij hebben) / een futurum’ 1 
• In de vertaling is dit weergegeven met ‘kunnen (jullie er baat bij 

hebben) / een potentialis’ 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 3 
• a. Het is uitgesloten dat een betere man door een slechtere man wordt  

    geschaad 1 
• b. De aanklagers / Anytos en Meletos kunnen hem niet schaden 1 
• c. Socrates is een beter man dan Anytos/Meletos / de aanklagers 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 maximumscore 1 
Socrates zelf / het optreden van Socrates 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 5 maximumscore 1 
De Atheners zullen niemand meer hebben die hen wakker schudt. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 2 
• νυστάζοντες (regel 22) 1 
• καθεύδοντες (regel 23) 1 
 

 7 maximumscore 2 
• τῶν (μὲν) ἐμαυτοῦ (πάντων) (regel 26) 1 
• τῶν οἰκείων (regel 27) 1 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 3  
• Het uiteindelijk doel van het menselijk handelen is geluk: εὐδαιμονία 1 
• Noodzakelijke voorwaarde om εὐδαιμονία te bereiken is deugdzaam 

handelen. Dit is alleen mogelijk als men weet wat deugd (ἀρετή) is 1 
• Als men dat eenmaal weet, zal men volgens Socrates niet willens en 

wetens in strijd daarmee handelen: socratisch determinisme 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 9 maximumscore 2  
Twee van de volgende antwoorden: 
− de slechte invloed op de jeugd 
− de introductie van nieuwe goden 
− het niet respecteren van de oude/traditionele goden 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 10 maximumscore 1 
(De) god heeft hem dat opgedragen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘het daimonion heeft hem dat 
opgedragen’ geen scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 1 
ἀεὶ (a) ἀποτρέπει (b) προτρέπει (b) οὔποτε (a) 
 

 12 maximumscore 1 
(In het citaat wordt gesteld dat de goddelijke stem hem inspireert, maar) 
Socrates zegt in de regels 40-42 dat het daimonion hem nooit ergens toe 
aanzet. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 13 maximumscore 2 
• a. het actief deelnemen aan de politiek 1 
• b. sterven / niet (meer) van nut zijn 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2 
 

 14 maximumscore 1 
(Het imperfectum) ἤκουον geeft een herhaalde handeling aan. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel het citaat als de 

toelichting juist zijn. 
− Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘ἤκουον is een 

imperfectum’. 
 

 15 maximumscore 1 
μυριάκις (regel 8) 
 
Opmerking  
Wanneer als antwoord is gegeven ‘ἀεὶ (regel 5)’ geen scorepunt 
toekennen. 
 

 16 maximumscore 1 
ἀπορίας (regel 3) 
 
Opmerking  
Wanneer als antwoord is gegeven ‘ἀπορεῖς/ἀπορεῖν (regel 2)’ geen 
scorepunt toekennen. 
 

 17 maximumscore 1 
Volgens Socrates wil Meno dat hij hem met iets (moois) vergelijkt. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 18 maximumscore 3 
• Socrates toetst de opvattingen van zijn gesprekspartner kritisch en 

probeert deze te weerleggen: ἔλεγχος 1 
• Hij lokt zijn gesprekspartner vaak uit de tent door zich van de domme 

te houden: εἰρωνεία 1 
• Het gesprek eindigt vaak in een situatie waarin de gesprekspartner 

geen uitweg meer weet: ἀπορία 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Per deelantwoord geldt: wanneer de Griekse term niet overeenstemt 

met de gegeven uitleg geen scorepunt toekennen. 
− Niet fout rekenen wanneer de Griekse begrippen ἔλεγχος, εἰρωνεία en 

ἀπορία in Latijns schrift zijn weergegeven als ‘elenchos/elenchus’, 
‘ironie’ en ‘aporie’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
• a. συγγενέσθαι (regel 1) 1 
• b. In de uitwerking van de vergelijking met de sidderrog heeft Meno het 

    woord ἁπτόμενον gebruikt (en Socrates neemt dit woord over) /  
    Meno heeft Socrates vergeleken met een sidderrog (en Socrates  
    neemt deze vergelijking over) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 maximumscore 3 
• a. ζητήσεις is een persoonsvorm / werkwoordsvorm 1 
•     in de vertaling is ζητήσεις weergegeven met een bepaling (bij uw 

    onderzoek) / een zelfstandig naamwoord (onderzoek) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. Ποῖον (γὰρ) ὧν οὐκ οἶσθα (regel 26) 1 
 
Opmerking 
Wanneer bij b. προθέμενος aan het antwoord is toegevoegd geen 
scorepunt toekennen. 
 

 21 D 
 

 22 maximumscore 1 
ἐριστικὸν (λόγον) (regel 28) 
 

 23 maximumscore 2  
• τελευτᾶν betreft het einde van het verblijf op aarde / het gescheiden 

worden van ziel en lichaam 1 
• ἀπόλλυσθαι δ᾽ οὐδέποτε houdt in dat de ziel onsterfelijk is 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 24 

 24 maximumscore 2 
Καὶ μάλα πρεσβύτης μοι ἔδοξεν εἶναι·  
En hij scheen mij heel oud te zijn / En het scheen me dat hij heel oud was; 
 
μοι ἔδοξεν ik besloot / het scheen me goed  0 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
διὰ χρόνου γὰρ καὶ ἑωράκη αὐτόν.  
want ik had hem al lang niet meer gezien. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 26 
 26 maximumscore 2 

Καθῆστο δὲ ἐστεφανωμένος  
(En) hij zat (zijn hoofd) omkranst 
 
ἐστεφανωμένος gehuldigd/geëerd  1 
ἐστεφανωμένος zich bevindend / omringd  0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
ἐπί τινος προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου·  
op een (of ander) zitkussen en stoel; 
 
τινος van iemand  1 
δίφρος wagen(bak)  1 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
τεθυκὼς γὰρ ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ.  
want hij had (juist/toevallig) geofferd op de binnenplaats. 
 
Niet fout rekenen: ἐν τῇ αὐλῇ in het/zijn huis 
θύω elke andere betekenis dan ‘offeren’ of een synoniem daarvan  0 
τεθυκὼς γὰρ ἐτύγχανεν want hij bereikte zijn doel / slaagde nadat hij 
geofferd had 0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2 
Ἐκαθεζόμεθα οὖν παρ᾽ αὐτόν·  
Wij gingen (nu/dus) naast/bij hem zitten; 
 
Niet fout rekenen: Ἐκαθεζόμεθα Wij zaten rustig 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
ἔκειντο γὰρ δίφροι τινὲς αὐτόθι κύκλῳ. 
want daar stonden enkele stoelen in een kring. 
 
δίφρος wagen(bak)  1 
Wanneer ook in kolon 27, hier opnieuw aanrekenen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 31 
 31 maximumscore 2 

Εὐθὺς οὖν με ἰδὼν  
Onmiddellijk (dan) nadat/toen hij me gezien had / zag 
 
Niet fout rekenen: Nadat hij me (dan) onmiddellijk gezien had 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
ὁ Κέφαλος ἠσπάζετό τε καὶ εἶπεν· 
begroette/omhelsde Kephalos mij en zei: 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 1 
“ Ὦ Σώκρατες, οὐδὲ θαμίζεις ἡμῖν  
“(O) Socrates, jij bezoekt ons niet dikwijls  
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
καταβαίνων εἰς τὸν Πειραιᾶ.  
komend/afdalend naar (de) Piraeus. 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1 
Χρῆν μέντοι.  
Dat zou echter (wel) nodig zijn / Dat zou je echter (wel) moeten doen. 
 
Niet fout rekenen: Dat had echter (wel) gemoeten / Dat had je echter (wel) 
moeten doen / Dat was echter (wel) nodig  
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
Εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἔτι ἐν δυνάμει ἦ  
Want als ik nog in staat was / zou zijn 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
τοῦ ῥᾳδίως πορεύεσθαι πρὸς τὸ ἄστυ,  
om gemakkelijk naar de stad te reizen/gaan, 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 38 
 38 maximumscore 2 

οὐδὲν ἂν σὲ ἔδει δεῦρο ἰέναι,  
zou het helemaal niet nodig zijn / was het helemaal niet nodig dat jij 
hierheen kwam/komt, 
 
Niet fout rekenen: ἔδει was het nodig geweest / zou het nodig geweest zijn 
ἰέναι niet vertaald als vorm van εἶμι  0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἂν παρὰ σὲ ᾖμεν·  
maar zouden wij naar jou gaan / maar gingen wij naar jou; 
 
Niet fout rekenen: maar zou ik naar jou gaan / maar ging ik naar jou; 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
νῦν δέ σε χρὴ πυκνότερον δεῦρο ἰέναι.  
(maar) nu is het nodig dat jij vaker hier(heen) komt / moet jij vaker 
hier(heen) komen. 
 
χρὴ het zou nodig zijn / het was nodig  1 
ἰέναι niet vertaald als vorm van εἶμι  0 
Wanneer ook in kolon 38, hier niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
Ὡς εὖ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε  
Want weet goed / je moet goed weten dat voor mij 
 
ἴσθι niet vertaald als vorm van οἶδα  0 
ἴσθι niet vertaald als imperativus  0 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
ὅσον αἱ ἄλλαι αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ ἀπομαραίνονται,  
in de mate waarin de andere genoegens, (namelijk de genoegens) die het 
lichaam betreffen / de andere genoegens wat betreft het lichaam / de 
andere lichamelijke genoegens minder worden, 
 
Niet fout rekenen: αἱ ἄλλαι niet vertaald 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 43 
 43 maximumscore 2 

τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί”. 
in diezelfde mate de verlangens en genoegens ten aanzien van de 
woorden/gesprekken / geestelijke verlangens en genoegens toenemen". 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 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 Plato, Apologie 30c3-31e1 
tekst 2 Plato, Meno 79e7-81b7 
tekst 3 Plato, Politeia 328b8-d4 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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 
van het College voor 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; 

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 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 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 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. 

 
NB3 Als het College voor 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. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• a. het gif / de gifbeker 1 
• b. drank/wijn 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 2 
• De zon is nog niet ondergegaan 1 
• Andere veroordeelden hebben tot het laatste moment gewacht (met het 

drinken van het gif) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 1 
(Hij doet dit met de bedoeling) om de slaaf weg te sturen (om de man met 
het gif te gaan halen) / om de man met het gif te laten halen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 5 maximumscore 2  
− πιόντα (regel 15) 
− περιιέναι (regel 15) 
− κατακεῖσθαι (regel 16) 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 
Opmerking 
Wanneer als een van de antwoorden ‘ποιήσει (regel 16)’ is gegeven, 
daarvoor geen scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
een voorspoedige reis naar het hiernamaals 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 1 
Er was precies de juiste hoeveelheid klaargemaakt. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 1 
Phaedo 
 

 9 maximumscore 2 
• a. Crito wilde niet laten zien dat hij zijn tranen niet kon bedwingen 1 
• b. De verteller had zijn gezicht bedekt 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 10 maximumscore 2 
• Apollodorus was al aan het huilen voordat Socrates de gifbeker had 

gedronken / was constant aan het huilen 1 
• Apollodorus barstte in gejammer uit (en maakte daardoor ook de 

anderen aan het huilen) / Apollodorus maakte de anderen aan het 
huilen (door in gejammer uit te barsten) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 11 maximumscore 1 
litotes 
 

 12 maximumscore 2 
• εὐφημίᾳ (regel 37) 1 
• ἡσυχίαν (regel 37) 1 
 
 

Tekst 2  
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
In het voorafgaande is gebleken dat ze bereid zijn (veel geld) te betalen 
voor lessen van Protagoras. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 15 maximumscore 2 
• a. ἕτοιμοι ἐσόμεθα (regel 15-16) 1 
• b. ἀργύριον (regel 15) 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘μισθὸν 
(regel 15)’. 
 

 16 maximumscore 2 
• In het Grieks is γενησόμενος een participium 1 
• In de vertaling is dit vertaald met een persoonsvorm (wil je worden) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 3 
• a. Zoals je naar een arts / Hippocrates (A) gaat met de bedoeling om 

    zelf arts (B) te worden / Zoals je naar een beeldhouwer /  
    Phidias/Polycletus (A) gaat met de bedoeling om zelf beeldhouwer  
    te worden (B), zo ga je naar een sofist / Protagoras (C) (om zelf  
    sofist te worden (D)) 2 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. ἐρυθριάσας (regel 26) 1 
 
indien bij a. drie antwoorden juist zijn 2 
indien bij a. twee antwoorden juist zijn 1 
indien bij a. één of geen antwoord juist is 0 
 

 18 maximumscore 2 
• a. (οἵαπερ) ἡ παρὰ τοῦ γραμματιστοῦ (ἐγένετο) (regel 32) 1 
• b. παιδείᾳ (regel 34) 1 
 

 19 maximumscore 2 
• Gewoonlijk zijn de opmerkingen van Socrates over de kennis van zijn 

gesprekspartners neutraler / wendt Socrates een groot vertrouwen in 
de kennis van zijn gesprekspartners voor 1 

• Met de opmerking θαυμάζοιμ᾿ ἂν εἰ οἶσθα suggereert Socrates dat 
Hippocrates het antwoord niet weet 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het vervolg blijkt dat het niet om filosofie als vak gaat, maar om 
wijze/verstandige dingen in het algemeen / vakkennis in het algemeen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 21 maximumscore 2 
• a. (Eerste antwoord van Hippocrates:) een sofist heeft verstand van 

     wijze zaken; (reactie van Socrates:) ook handwerkslieden hebben 
     verstand van wijze zaken / op welk gebied zijn sofisten wijs? 1 

• b. (Tweede antwoord van Hippocrates:) een sofist is in staat een ander  
    goed te leren spreken / leert een ander goed spreken; (reactie van 
    Socrates:) waarover leert een sofist een ander goed spreken? 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide delen van het 

antwoord juist zijn. 
− Bij b. alleen een scorepunt toekennen wanneer beide delen van het 

antwoord juist zijn. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 1 
Over de leerling, want (de accusativus) ἐπιστήμονα congrueert met het 
lijdend voorwerp bij ποιεῖ (regel 51) (en dat is de leerling). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer de toelichting ontbreekt geen scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 1 
ἀπορία/aporie 
 

 24 maximumscore 2 
• Volgens Protagoras bestaat er geen objectieve kennis / is alle kennis 

subjectief 1 
• Volgens Socrates is objectieve kennis (van ethische normen) (wel) 

mogelijk / bestaat er (wel) absolute kennis/waarheid 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
Καὶ δή ποτε καὶ (kolon 26) ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι  
En/Ook waagde hij het ooit / En hij waagde het ooit (om) dit aan het orakel 
te vragen 
 
Niet fout rekenen: ποτε verbonden met kolon 26 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 2 
εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν  
nadat/toen hij in/naar Delphi was gekomen / kwam 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
─ καί, ὅπερ λέγω, μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες ─  
─ en, zoals ik al eerder zei, maak geen lawaai, (o) mannen ─  
 
θορυβεῖτε niet vertaald als imperativus  0 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 1 
ἤρετο γὰρ δὴ  
hij vroeg (namelijk) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 29 
 29 maximumscore 2 

εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος.  
of er iemand wijzer was dan ik. 
 
Niet fout rekenen: εἴη is 
εἴ als  0 
τις wie  0 
ἐμοῦ niet vertaald als genitivus comparationis  0 
εἴη kon zijn / zou kunnen zijn  1 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 1 
Ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία  
De Pythia (dan/nu) antwoordde 
 
Niet fout rekenen: gaf het/een orakel 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
μηδένα σοφώτερον εἶναι.  
dat niemand wijzer was. 
 
Niet fout rekenen: dat niemand wijzer is 
σοφώτερον de wijste / zeer wijs  1 
σοφώτερον wijs  0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
Καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει,  
En deze broer van hem / zijn broer hier zal aan jullie daarover getuigen, 
 
μαρτυρήσει getuigt  1 
μαρτυρήσει getuigde / heeft getuigd 0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκεν. 
omdat hij/die gestorven is / dood is. 
 
ἐπειδὴ vervolgens/daarna/dan  0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 34 
 34 maximumscore 2 

Σκέψασθε δὴ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω·  
Bekijk (nu) waarom ik dit zeg; 
 
Σκέψασθε niet vertaald als imperativus  0 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 2 
μέλλω γὰρ ὑμᾶς διδάξειν  
ik zal jullie namelijk leren/uitleggen 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
ὅθεν μοι ἡ διαβολὴ γέγονεν.  
waarvandaan de slechte naam / laster voor mij is ontstaan / waar de 
slechte naam voor mij vandaan gekomen is. 
 
Niet fout rekenen: γέγονεν ontstond 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
Ταῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας  
Want nadat/omdat/toen ik dat gehoord had / hoorde 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 1 
ἐνεθυμούμην οὑτωσί·  
(over)dacht ik zo / als volgt: 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
“Τί ποτε λέγει ὁ θεός,  
“Wat bedoelt/zegt de god nu eigenlijk, 
 
Τί waarom  0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 1 
καὶ τί ποτε αἰνίττεται;  
en wat bedoelt hij nu eigenlijk met zijn raadseltaal? 
 
τί waarom  0 
Wanneer ook in kolon 39 hier niet meer aanrekenen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 41 
 41 maximumscore 1 

Ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὤν· 
Want ik weet van mezelf dat ik helemaal niet wijs ben; 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 1 
τί οὖν ποτε λέγει  
wat bedoelt/zegt hij (dan) nu eigenlijk 
 
τί waarom 0 
Wanneer ook in kolon 39 en/of 40 hier niet meer aanrekenen. 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 2 
φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι;  
wanneer hij zegt dat ik de wijste ben? 
 
σοφώτατον zeer wijs  1 
σοφώτατον wijs  0 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
Οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί γε·  
Want hij liegt / vergist zich dunkt me / (toch) zeker niet; 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
οὐ γὰρ θέμις αὐτῷ.”  
want dat is hem niet geoorloofd.” 
 
Niet fout rekenen: want dat is zijn gewoonte niet 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 2 
Καὶ πολὺν μὲν χρόνον ἠπόρουν  
En lange tijd verkeerde ik in onzekerheid / twijfelde ik 
 
ἠπόρουν niet vertaald als 1e persoon enkelvoud  0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 47 
 47 maximumscore 1 

τί ποτε λέγει. 
(over) wat hij nu eigenlijk bedoelt/bedoelde/zegt/zei. 
 
τί waarom  0 
Wanneer ook in kolon 39 en/of 40 en/of 42, hier niet meer aanrekenen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Plato, Phaedo 116e-117e2 
tekst 2 Plato, Protagoras 311a8-312e6 
tekst 3 Plato, Apologie 21a4-b7 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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 
van het College voor 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; 

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; 
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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 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 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. 

 
NB2 Als het College voor 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 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 

Voor dit examen kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
(αὐτῷ) γῆς ἐκβαλόντι (regel 372-373) 
 

 2 maximumscore 1 
Het is ondenkbaar dat Medea negatieve uitspraken over Creon doet in zijn 
bijzijn / dat Medea in het bijzijn van Creon vertelt dat ze hem (en zijn 
dochter) zal gaan doden / dat Medea in het bijzijn van Creon vertelt dat ze 
hem om de tuin heeft geleid. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 1 
(regel) 386-388 / 387-388 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
• a. (In regel 364 is sprake van) wanhoop/berusting 1 
• b. (In regel 365 is sprake van) strijdbaarheid/verzet/wraakgevoelens 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer bij a. als antwoord is gegeven ‘pessimisme’. 
− Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘optimisme’. 
 

 5 maximumscore 2 
• a. ἀγῶνες (a) τοῖς (νεωστὶ) νυμφίοις (b) τοῖσι κηδεύσασιν (b) οὐ  

    σμικροὶ πόνοι (a)  1 
• b. οὐ σμικροὶ (πόνοι) (regel 367) 1 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer bij a. als laatste element alleen πόνοι is 

gegeven. 
− Niet fout rekenen wanneer bij a. καὶ (tussen νυμφίοις en τοῖσι 

κηδεύσασιν) aan het antwoord is toegevoegd. 
− Wanneer bij a. als laatste element οὐ πόνοι / σμικροὶ πόνοι is gegeven 

geen scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
Creon smeken / Creon op andere gedachten brengen / Haar woorden 
kracht bijzetten. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 2 
• (μὴ) δοκεῖτέ (πω) (regel 365)  1 
• Δοκεῖς (regel 368) 1 
 

 8 maximumscore 1 
eenheid van handeling 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer een omschrijving is gegeven van ‘eenheid van 
handeling’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
• a. gif 1 
• b. Twee van de volgende antwoorden: 2 

    - Ze is daar het best in / op dat gebied het meest deskundig. 
    - Bij het gebruik van gif is de kans kleiner dat ze betrapt wordt (en 
         wordt uitgelachen) / dat ze wordt uitgelachen (wanneer ze 
         betrapt wordt). 
    - Het gebruik van gif is de directe weg. 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Bij b. per juist antwoord 1 scorepunt toekennen tot een maximum van 
2 scorepunten. 
 

 10 maximumscore 2 
• In het Grieks staat φόνον/moord 1 
• maar in de vertaling het neutrale ‘daad’ 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 11 maximumscore 2 
• (τοῖς ἐμοῖς) ἐχθροῖς (regel 383) 1 
• αὐτοὺς (regel 385) 1 
 

 12 maximumscore 2 
• γάμους is in het Grieks lijdend voorwerp 1 
• in de vertaling is dit als onderwerp weergegeven (Dat huwelijk) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘de accusativus γάμους 
is als een nominativus (huwelijk) vertaald’. 
 
 

Tekst 2 
 

 13 maximumscore 1 
Een kind/zoon krijgen/verwekken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 1 
Aegeus heeft Medea asiel aangeboden. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Pagina: 220Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1011-a-13-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
• a. Helios is de grootvader van Medea 1 
• b. Medea krijgt de zonnewagen van Helios / vertrekt in de zonnewagen 

    van Helios 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 16 maximumscore 1 
ἐμῶν 
 

 17 maximumscore 2 
• λιμὴν (πέφανται) (regel 769) 1 
• (ἐκ τοῦδ᾽ ἀναψόμεσθα) πρυμνήτην (κάλων) / κάλων (regel 770) 1 
 

 18 maximumscore 2 
• Medea zal (in deze situatie) niet tegen Jason zeggen dat hij haar 

verraden heeft,  1 
• omdat ze Jason wil vleien / gunstig wil stemmen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 19 maximumscore 2 
• a. Creon 1 
• b. (regel) 788 1 
 

 20 maximumscore 2 
• Deze stelling komt niet overeen met de mening van Medea in de regels 

794-802 1 
• In tegenstelling tot het citaat ‘het is niet zo belangrijk wat anderen van 

je vinden’ hecht Medea grote waarde aan het oordeel van anderen: ze 
vindt het heel belangrijk dat ze niet wordt uitgelachen door haar 
vijanden (regel 797) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 21 maximumscore 2 
• a. ἀνάγκη (regel 806) 1 
• b. κακὴν (regel 805) 1 
 
 

Tekst 3 
 

 22 maximumscore 2 
• Medea had haar broer gedood 1 
• Medea had Pelias laten doden 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 23 maximumscore 1 
Jason wil de toekomst van zijn kinderen veilig stellen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 24 

 24 maximumscore 2 
ὅθεν ποτ᾿ (kolon 25 en 26) ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ᾿ Ἀγαμέμνων ἄναξ. 
waarvandaan eens koning Agamemnon naar het Trojaanse land / Troje 
voer 
 
ποτε elke andere betekenis dan ‘eens’ of een synoniem daarvan  0 
Τρῳάς Trojaanse vrouw  0 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 1 
ναυσὶ χιλίαις 
met duizend schepen 
 
Niet fout rekenen: ναυσὶ χιλίαις verbonden met kolon 26: nadat hij 
met/voor duizend schepen een expeditie op touw had gezet 
Niet fout rekenen: op duizend schepen 
Niet fout rekenen: met een duizendtal schepen 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 1  
ἄρας Ἄρη 
nadat hij een expeditie op touw had gezet 
 
Niet fout rekenen: ἄρας gelijktijdig vertaald 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
Kτείνας δὲ (kolon 28) Πρίαμον, 
(En) nadat hij Priamus had gedood  
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
τὸν κρατοῦντ᾿ ἐν Ἰλιάδι χθονὶ 
de heerser van/in/over het Trojaanse land / Troje / die heerste over/in het 
Trojaanse land, 
 
κρατέω elke andere betekenis dan ‘heersen’ of een synoniem daarvan  0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 29 
 29 maximumscore 2 

ἑλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν, 
(en) nadat hij de beroemde stad van Dardanus had ingenomen, 
 
ἑλών niet vertaald als vorm van αἱρέω 0 
ἑλών gelijktijdig vertaald 0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2  
ἀφίκετ᾿ ἐς τόδ᾿ Ἄργος, 
kwam hij in dit Argos / hier in Argos aan, 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 1 
ὑψηλῶν δ᾿ ἐπὶ ναῶν 
(en) aan (de) hoge tempels. 
 
Niet fout rekenen: hoog aan de tempels 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
ἔθηκε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων. 
hing hij zeer veel / de meeste (wapen)buit van (de) barbaren op  
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 1 
Kἀκεῖ μὲν εὐτύχησεν· 
En daar had hij (weliswaar) succes; 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 1 
ἐν δὲ δώμασι θνῄσκει  
maar in huis / het paleis / thuis sterft/stierf hij  
 
ἐν δώμασι in huizen 0 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 2 
γυναικὸς πρὸς Κλυταιμήστρας δόλῳ 
door toedoen van zijn vrouw Clytaemestra door een list 
 
Niet fout rekenen: door toedoen van een list van zijn vrouw Clytaemestra 
Niet fout rekenen: door toedoen van zijn vrouw, door een list van 
Clytaemestra  
δόλῳ niet vertaald als vorm van δόλος 0 

Pagina: 223Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1011-a-13-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 36 
 36 maximumscore 2 

καὶ τοῦ Θυέστου παιδὸς Αἰγίσθου χερί. 
en door de hand van Aegisthus, de zoon van Thyestes. 
 
Niet fout rekenen: en door toedoen van Aegisthus, de zoon van Thyestes 
door zijn hand. 
Niet fout rekenen: en door toedoen van de zoon van Thyestes, door de 
hand van Aegisthus 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2  
Xὠ μὲν (kolon 38) ὄλωλεν, 
En hij/Agamemnon is/was (ge)dood, 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 2 
παλαιὰ σκῆπτρα Ταντάλου λιπὼν 
nadat hij de oude scepter(s) van Tantalus had achtergelaten  
 
Niet fout rekenen: λιπὼν gelijktijdig vertaald 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
Αἴγισθος δὲ βασιλεύει χθονός,  
(Maar/En) Aegisthus is/was koning van het land, 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
ἄλοχον ἐκείνου, Τυνδαρίδα κόρην, ἔχων. 
hebbend/met zijn/Agamemnons echtgenote / de echtgenote van 
Agamemnon, de dochter van Tyndareus. 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
Ἡ δ᾿ ἐν δόμοις ἔμεινεν Ἠλέκτρα πατρός· 
(Maar/En) Electra bleef in het huis van haar vader; 
 
Niet fout rekenen: ἐν δόμοις in de huizen  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 42 
 42 maximumscore 2 

ταύτην μνηστῆρες ᾔτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χθονός. 
wilden de aanzienlijksten van het Griekse land / van Griekenland met haar 
trouwen.  
 
ᾔτουν niet vertaald als 3e persoon meervoud  0 
 
De woorden ἐπειδὴ θαλερὸς εἶχ᾿ ἥβης χρόνος zijn voorvertaald. 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 1 
Δείσας δὲ  
(Maar/En) omdat hij vreesde  
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
μή τῳ παῖδ᾿ ἀριστέων τέκοι Ἀγαμέμνονος ποινάτορ᾿, 
dat zij voor/aan een/iemand van de aanzienlijken/dappersten/vorsten een 
zoon/kind zou baren / baarde als wreker van de moord op Agamemnon, 
 
παῖδ᾿ ἀριστέων een kind van de aanzienlijken 1 
τῳ door iemand  1 
τέκοι niet vertaald met als onderwerp zij/Electra  0 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
εἶχεν ἐν δόμοις Αἴγισθος 
hield Aegisthus Electra/haar in huis 
 
Niet fout rekenen: ἐν δόμοις in de huizen  
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 2 
οὐδ᾿ ἥρμοζε νυμφίῳ τινί. 
en huwelijkte (hij) Electra/haar aan geen (enkele) bruidegom uit 
 
Niet fout rekenen: en huwelijkte hij haar niet uit aan een (of andere) 
bruidegom 
en huwelijkte hij geen bruidegom aan haar uit 0 
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5 Inzenden scores
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Euripides, Medea, regel 335-400 (vertaling van de regels 335-363 van Gerard Koolschijn, 

ed. Athenaeum-Polak & van Gennep 2010) 
tekst 2 Euripides, Medea, regel 759-810 (vertaling van de regels 759-763 van Gerard Koolschijn, 

ed. Athenaeum-Polak & van Gennep 2010) 
tekst 3 Uit: E. Morel, Mythologie épurée à l’usage des maisons d’éducation pour les deux sexes 
tekst 4 Euripides, Electra, regel 1-24  
 
 
 

einde  
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VW-1011-a-13-1-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

Grieks 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo. 
 
 
 
Bij het centraal examen Grieks: 
 
 
Op pagina 9 van het correctievoorschrift, bij kolon 33, het niet fout rekenen indien de 
persoonsvorm vertaald is als een andere tijd dan de aoristus. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Grieks vwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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 
van het College voor 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; 

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; 
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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 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 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. 

 
NB2 Als het College voor 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 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• ἐκπεσῇ (χθονός) (regel 450) 1 
• (ζημιουμένη) φυγῇ (regel 454) 1 
 

 2 maximumscore 1 
Het uithuwelijken van de prinses aan Jason / Het huwelijk van Jason met 
de prinses. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 1 
μωρίας (regel 457) 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1011-a-13-2-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 3 
• a. In het Grieks is sprake van een (nevenschikkende) hoofdzin (en ik 

    wilde dat jij bleef) 1 
•     In de vertaling is sprake van een (doelaangevende) bijzin 1 
• b. (Het gebruik van het) imperfectum (ἀφῄρουν) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 1 
(μὴ παύσῃ ποτὲ λέγουσ᾽ Ἰάσον᾽ ὡς) κάκιστός (ἐστ᾽ ἀνήρ) (regel 451-452) 
 

 7 maximumscore 2 
• a. Ik zal opgelucht zijn; jij zult pijn hebben 1 
• b. λέξασα (a) κουφισθήσομαι (b) λυπήσῃ (b) κλύων (a) 1 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer bij a. als antwoord is gegeven ‘Ik spreek; jij 

luistert’. 
− Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven λέξασα (a) σὲ 

(b) σὺ (b) κλύων (a). 
 

 8 maximumscore 2 
• (De aoristus) ἔσωσα beschrijft een eenmalige/afgesloten gebeurtenis 

(ik heb jou gered) 1 
• (Het imperfectum) ἔσῳζε beschrijft een (langdurige) situatie (de draak 

bewaakte het vlies) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘(De aoristus) ἔσωσα 
beschrijft een (afgesloten) gebeurtenis (ik heb jou gered), (het 
imperfectum) ἔσῳζε beschrijft een poging (de draak probeerde het vlies te 
bewaken)’. 
 

 9 maximumscore 1 
Jason zegt dat de godin van de liefde / Eros haar ertoe heeft aangezet 
hem te helpen/redden. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 10 maximumscore 3 
• a. (zijn) ontelbare (ogen) / (zijn) reusachtig (lijf) 1 
• b. De Griekse metafoor is: ik hield voor jou de fakkel van de redding 

    omhoog 1 
•     In de vertaling is de metafoor: hield ik je levenslicht brandend 1 
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 VW-1011-a-13-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 3 
• a. Medea heeft Jason gered/geholpen (in Colchis en Iolkos) 1 
• b. Medea en Jason hebben samen kinderen 1 
• c. Jason heeft haar in een eed (aan de goden) trouw beloofd 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Tekst 2 
 

 12 maximumscore 2 
• a. Medea heeft van Creon gedaan gekregen dat ze nog een dag mag  

    blijven (voor ze in ballingschap gaat) 1 
• b. Medea heeft van Aegeus gedaan gekregen dat deze haar asiel (in  

    Athene) heeft aangeboden 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 13 maximumscore 1 
De verwijten die zij (Jason in het voorafgaande) heeft gemaakt / De 
dreigementen (die ze tegen Jason, Creon en zijn dochter) heeft geuit. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 1 
regel 873 t/m regel 881 
 

 15 maximumscore 2 
• ὀργὰς (regel 870) 1 
• θυμοῦ (regel 879) 1 
 

 16 maximumscore 3 
• a. Trouwen met de prinses 1 
•     Kinderen verwekken (bij de prinses / zijn nieuwe vrouw) als broers  

    voor Medea’s kinderen 1 
• b. (ὃς ἡμῖν δρᾷ τὰ) συμφορώτατα (regel 876) / (τοῖσι βουλεύουσιν) εὖ  

    (regel 874) 1 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer bij a. als antwoord is gegeven ‘Kinderen 

verwekken (bij de prinses’) (in plaats van ‘Kinderen verwekken bij de 
prinses als broers voor Medea’s kinderen’). 

− Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven (θεῶν 
ποριζόντων) καλῶς (regel 879). 
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 VW-1011-a-13-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 2 
• Jason (denkt dat Medea het eens is met zijn handelwijze, maar) beseft 

niet dat Medea met deze woorden bedoelt dat ze vastbesloten is wraak 
te nemen 1 

• Het publiek beseft dit wel 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 18 maximumscore 1 
Medea wil Jason vragen of hij (via de prinses) aan Creon wil verzoeken of 
de kinderen in Corinthe mogen blijven (en niet in ballingschap hoeven te 
gaan) / Medea wil Jason vragen of de kinderen cadeaus mogen brengen 
naar de prinses. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 19 maximumscore 2 
• In vertaling 1 is τήνδ᾽ opgevat als verwijzend naar het gezicht van één 

van de kinderen 1 
• In vertaling 2 is τήνδ᾽ opgevat als verwijzend naar het oog / de ogen 

van Medea 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Algemeen 
 

 20 maximumscore 1 
Euripides laat haar na het doden van haar kinderen op de wagen van 
Helios / op de zonnewagen verschijnen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Euripides laat haar in 
de laatste scène op de μηχανή optreden’. 
 

 21 maximumscore 2 
• Volgens Aristoteles moet een tragedie medelijden/ἔλεος/angst/φόβος 

opwekken 1 
• en daardoor een katharsis/reiniging/κάθαρσις bij het publiek teweeg 

brengen (Dat is niet het geval als ontroering uitblijft) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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 VW-1011-a-13-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 22 

 22 maximumscore 2 
Κλύοις ἂν ἤδη τῶν ἐμῶν θεσπισμάτων. 
Je kunt nu mijn voorspelling(en) vernemen / Je zou nu mijn 
voorspelling(en) kunnen vernemen. 
 
Κλύοις Je hoort / Moge je horen 1 
Κλύοις Je hoorde  0 
 
Kolon 23 

 23 maximumscore 2 
Πρῶτον δ᾽ ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶς μαθεῖν· 
(Maar) eerst wil ik dit duidelijk vernemen: 
 
μαθεῖν dat jij verneemt  0 
 
Kolon 24 

 24 maximumscore 1 
ποῦ ᾽στιν Μενοικεύς,  
waar is Menoikeus, 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
ὅς με δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν; 
die mij hier(heen) heeft gebracht? 
 
δεῦρο tot nu toe  1 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 1 
Ὅδ᾽ οὐ μακρὰν ἄπεστι,  
Deze/Hij is niet ver weg/verwijderd, 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
πλησίον δὲ σοῦ. 
maar (is) vlakbij jou. 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
Ἀπελθέτω νυν θεσφάτων ἐμῶν ἑκάς. 
Hij moet (nu/dan) weggaan, op een afstand / ver van mijn voorspelling(en). 
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 VW-1011-a-13-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 29 
 29 maximumscore 2 

Βούλῃ (Kolon 30) δῆτά σοι (Kolon 30) φράσω; 
Wil je (dan) dat ik het/ze jou vertel / bekend maak aan jou 
 
Niet fout rekenen: σοι verbonden met παρόντος τούτου (Kolon 30) (terwijl 
hij voor/bij jou aanwezig is) 
Niet fout rekenen: φράσω dat ik zal vertellen  
φράσω niet vertaald als vorm van φράζω  0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
παρόντος τούτου  
terwijl/hoewel die/hij/Menoikeus aanwezig is? 
 
πάρειμι elke andere betekenis dan ‘aanwezig zijn’ of een synoniem 
daarvan 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
Κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 
Ja, want hij/Menoikeus kan zich / zou zich kunnen verheugen / zal zich wel 
verheugen over de redding als hij het hoort / gehoord heeft. 
 
ἂν τέρποιτο hij verheugt zich 1 
ἂν τέρποιτο hij verheugde zich 0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
Ἄκουε δή νυν θεσφάτων ἐμῶν ὁδόν, 
Luister (dan nu) naar de inhoud van mijn voorspelling(en), 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
Σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽  
Het is nodig dat jij deze Menoikeus / Menoikeus hier doodt  
 
Niet fout rekenen: δεῖ σ' Het is nodig voor jou 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 1 
ὑπὲρ πάτρας, 
ten behoeve van je/het vaderland, 
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 VW-1011-a-13-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 35 
 35 maximumscore 1 

σὸν παῖδ᾽, 
jouw zoon, 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 
en dat zeg ik je omdat jij zelf naar het lot / de beschikking vraagt. 
 
Niet fout rekenen: ἐπειδὴ omdat 
Niet fout rekenen: ἡ τύχη ongeluk 
ἡ τύχη geluk/toeval  1 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 1 
Τί φῄς;  
Wat zeg je? 
 
De woorden Τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦθον, ὦ γέρον zijn voorvertaald. 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 2 
Ἅπερ πέφυκε, ταῦτα κἀνάγκη σὲ δρᾶν. 
Wat door het lot beschikt is, dat moet je ook doen. 
 
Niet fout rekenen: ταῦτα κἀνάγκη σὲ δρᾶν dat is ook noodzakelijk voor jou 
om te doen 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2 
Ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ χρόνῳ κακά. 
O jij die in korte tijd veel ellende / slechte zaken verteld hebt. 
 
O jij die dikwijls in korte tijd slechte zaken verteld hebt 1 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
Σοί γ᾽, ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. 
Ja, slecht voor jóú, maar voor het vaderland belangrijk en reddingbrengend 
/ belangrijke en reddingbrengende zaken. 
 
Niet fout rekenen: πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια voor het vaderland een 
grote redding 
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 VW-1011-a-13-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 41 
 41 maximumscore 1 

Οὐκ ἔκλυον,  
Ik heb het/ze/je niet gehoord / Ik heb niet geluisterd, 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 1 
οὐκ ἤκουσα· 
ik heb het/ze niet vernomen/gehoord / Ik heb niet geluisterd; 
 
De woorden χαιρέτω πόλις zijn voorvertaald. 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 2 
Ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτός· 
Deze man is niet meer dezelfde; 
 
Niet fout rekenen: Deze man is niet meer zichzelf 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 1 
ἐκνεύει πάλιν. 
hij ontloopt zijn verplichtingen. 
 
Niet fout rekenen: hij ontloopt zijn verplichtingen weer/opnieuw 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Euripides, Medea regel 446-495 
tekst 2 Euripides, Medea regel 866-905 
tekst 3 Euripides, Phoenissae regel 903-921 
 

einde  
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 VW-1011-a-12-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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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 VW-1011-a-12-1-c 2 lees verder ►►► 
 

 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 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; 

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 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 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. 

 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. 

 

 
3 Vakspecifieke regels 
 

Voor dit examen kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 
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 VW-1011-a-12-1-c 4 lees verder ►►► 
 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• a. Het imperfectum / παῖζον beschrijft een situatie / niet een beginpunt 1 
• b. In de vertaling is (het participium) βαλοῦσαι met een persoonsvorm  

    (in de hoofdzin) weergegeven / βαλοῦσαι niet als participium  
    vertaald 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer bij a. als antwoord is gegeven ‘in de 

vertaling staat zij gingen spelen, maar in het Grieks staat zij speelden’. 
− Niet fout rekenen wanneer bij a. als antwoord is gegeven ‘παῖζον is 

(imperfectum en) geen aoristus’. 
 

 2 maximumscore 1 
In de vertaling is ‘haar dochter’ toegevoegd. (Voor de lezer uit de Oudheid 
was die toelichting niet nodig, omdat iedereen wist dat Artemis de dochter 
van Leto was.) 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 2 
• blanke armen 1 
• lengte/rijzigheid / het uitsteken boven anderen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als één van de antwoorden is gegeven ‘het 
lijken op nimfen / een godin / Artemis’. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
• a. ˉ ˘ ˘ | ˉ ˉ | ˉ ˘ ˘ | ˉ ˉ | ˉ ˘ ˘ | ˉ * || 1 
• b. Bij de spelling Ὀδυσσεύς is de tweede lettergreep lang. Dit past niet 

    in het metrum in regel 113 / In regel 113 moet de tweede lettergreep 
    van Ὀδυσεὺς kort zijn om in het metrum te passen. Bij de spelling 
    Ὀδυσσεύς is de tweede lettergreep lang  1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 5 maximumscore 1 
De godin Athene stuurt de gebeurtenissen / zorgt dat Odysseus wakker 
wordt (en de meisjes ziet). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 2 
• a. de vrijers (van de vrouw van Odysseus / Penelope) 1 
• b. Zij gedroegen zich in het paleis van Odysseus als heer en meester /  

    Zij maakten misbruik van de gastvrijheid van Penelope / Zij  
    probeerden Telemachus te doden 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 2 
• a. Odysseus is dagenlang op zee door weer en wind geteisterd 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. κέλεται (δέ ἑ) γαστὴρ (regel 133) 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. aan het antwoord ‘μήλων πειρήσοντα καὶ 
ἐς πυκινὸν δόμον ἐλθεῖν (regel 134)’ is toegevoegd.  
 
 

Tekst 2 
 

 8 maximumscore 2 
• a. Odysseus heeft al zijn makkers verloren en is alleen aangekomen  

    op het eiland van de Phaeaken. Het is daarom vreemd dat hij om  
    meer dan één schip vraagt 1 

• b. In de Odyssee vertelt Odysseus niet over de gebeurtenissen 
    vóór de (Trojaanse) oorlog, maar over de gebeurtenissen na de 
    (Trojaanse) oorlog / In de Odyssee richt een personage zich niet  
    op zo’n manier tot zijn publiek 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
• a. Menelaus 1 
• b. (De list met) het houten paard / Het bezoek van Odysseus (vermomd  

    als bedelaar) aan Troje 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Tekst 3 
 

 10 maximumscore 2  
• ἀμύμονα (regel 470)  1 
• ποδώκεος (regel 471) 1 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer als één van de citaten ‘ἄριστος (regel 469)’ 

is gegeven.  
− Geen scorepunt toekennen voor het citaat ‘ἀμύμονος (regel 468)’. 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
In beide gevallen spreken ze elkaar aan met: 
− de naam van hun vader 
− hun eigen naam 
− een compliment / epitheton ornans. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 

 13 maximumscore 2 
• De Grieken eerden Achilles (als een god) tijdens zijn leven 1 
• Achilles heerst in de onderwereld over de schimmen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 1 
ζωὸν (regel 484) 
 
Opmerkingen 
− Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Πρὶν (regel 484)’. 
− Wanneer als antwoord is gegeven ‘προπάροιθε (regel 483)’ geen 

scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
• In regel 489 heeft hij gezegd dat hij liever op aarde een ander zou 

willen dienen (dan te heersen in de onderwereld) 1 
• In regel 490 voegt hij daaraan toe dat dit ook/zelfs het geval is als die 

ander een arm man is 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 16 maximumscore 2 
• a. καταφθιμένοισιν/gestorvenen geeft geen extra informatie na  

    νεκύεσσι/doden 1 
• b. Met het pleonasme benadrukt Achilles zijn onvrede/woede/verdriet 

    over zijn verblijf in de onderwereld / over het onherroepelijke  
    karakter van de dood 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 17 maximumscore 2 
• knecht tegenover heerser 1 
• levend/leven tegenover dood/onderwereld 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 18 maximumscore 2 
• Het homerische epos is het eindproduct van een lange traditie van 

orale zangkunst. Deze traditie ontstond in de Myceense tijd (1600-1200 
v. Chr.). (Rondtrekkende beroepszangers droegen epische gedichten 
voor aan vorstenhoven en bij feesten.)  1 

• Toen in de elfde eeuw talrijke Grieken een nieuwe woonplaats vonden 
in Klein-Azië, werd de traditie daar voortgezet, eerst door Aeolische, 
later door Ionische zangers. Zo ontwikkelde zich in de loop der eeuwen 
een epische kunsttaal (die niet correspondeert met enig gesproken 
dialect) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
In het antwoord dient ten minste te zijn ingegaan op de orale traditie en op 
de verschillende dialecten in de epische kunsttaal / de voortzetting van de 
zangerstraditie in Klein-Azië. 
 

 19 maximumscore 2 
• Peleus is oud (en daardoor niet meer in staat zichzelf te verdedigen) 1 
• Achilles is er niet om hem te beschermen/helpen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 2 
• a. De gedachte dat Peleus misschien dood is 1 
• b. Achilles is inmiddels gestorven / bevindt zich inmiddels in de  

    onderwereld (en weet dus dat Peleus nog niet dood is). Hij had de  
    schim van Peleus anders wel in de onderwereld gezien (want 
    schimmen komen elkaar tegen en herkennen elkaar) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

Algemeen 
 

 21 maximumscore 2 
Drie van de volgende antwoorden: 
− Agamemnon wordt vermoord (door zijn vrouw); Odysseus wordt 

vriendelijk onthaald (door zijn vrouw) 
− Agamemnon kan geen wraak nemen op Aegisthus; Odysseus neemt 

wraak op de vrijers 
− Agamemnon ontmoet zijn zoon niet; Odysseus ontmoet zijn zoon wel 
− Agamemnon wordt direct herkend; Odysseus wordt niet direct herkend 
− Agamemnon komt direct na afloop van de Trojaanse oorlog terug; 

Odysseus 10 jaar na de oorlog 
− Agamemnons vrouw is hem ontrouw; Odysseus’ vrouw is hem trouw 

gebleven 
− Agamemnon komt in gezelschap van anderen thuis; Odysseus komt 

alleen 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 
Opmerking 
In ieder antwoord hoeft slechts op Agamemnon of Odysseus te worden 
ingegaan, bijvoorbeeld: ‘Agamemnon wordt vermoord’ of ‘Odysseus wordt 
vriendelijk onthaald (door zijn vrouw)’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 22 

 22 maximumscore 2 
Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, 
(En/Maar) toen/zodra de vroeg (in de morgen) geboren roosvingerige 
Eos/dageraad verscheen/opkwam / was verschenen/opgekomen, 
 
Ἦμος vertaald als bijwoord (toen verscheen …) 1 
Ἦμος niet vertaald als toen/zodra of een synoniem daarvan 0 
φάνη niet vertaald als vorm van φαίνομαι 0 
 
Kolon 23 

 23 maximumscore 2  
ὄρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆς ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο, 
stond (dan/dus) de krachtige Alcinous op van/uit (zijn) bed, 
 
ὄρνυτ᾽  niet vertaald als vorm van ὄρνυμαι 0 
ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο  niet vertaald als onderwerp van ὄρνυτ’ 0 
 
Kolon 24 

 24 maximumscore 2 
ἂν δ’ ἄρα διογενὴς ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς. 
en stond (dan/dus) de van Zeus afstammende stedenverwoestende 
Odysseus op. 
 
Niet fout rekenen:  ὦρτο zette zich in beweging 
Ὀδυσσεύς  niet vertaald als onderwerp van ὦρτο 0 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 1 
Τοῖσιν δ’ ἡγεμόνευ’ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο Φαιήκων ἀγορήνδ’, 
Van hen beiden liep de krachtige Alcinous voorop naar de 
vergaderplaats/vergadering van de Phaeaken, 
 
Niet fout rekenen:  ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο Φαιήκων  de krachtige Alcinous 
van de Phaeaken 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 26 
 26 maximumscore 2 

ἥ σφιν παρὰ νηυσὶ τέτυκτο. 
 
die voor/door hen gemaakt/aangelegd was bij de schepen / voor hen 
(aanwezig) was bij de schepen. 
 
Niet fout rekenen: deze/die was voor hen gemaakt bij de schepen 
ἥ  niet vertaald als verwijzend naar ἀγορήν (kolon 25) 0 
τέτυκτο  niet vertaald als vorm van τεύχω 0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
Ἐλθόντες δὲ  
(En) nadat ze (daar) waren aangekomen 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
καθῖζον ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοισι πλησίον.  
gingen ze dicht bij elkaar zitten op (de) geschaafde/gepolijste stenen. 
 
καθῖζον  niet vertaald als 3e persoon meervoud 0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1 
Ἡ δ’ ἀνὰ ἄστυ μετῴχετο Παλλὰς Ἀθήνη, 
(Maar/En zij,) Pallas Athene ging door de stad heen,  
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
εἰδομένη κήρυκι δαΐφρονος Ἀλκινόοιο, 
(ge)lijkend op de/een heraut van de strijdlustige/kundige Alcinous, 
 
εἰδομένη  niet vertaald als vorm van εἴδομαι 0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
νόστον Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μητιόωσα, 
terwijl/omdat zij / die de terugkeer voor/van de dappere Odysseus 
beraamde, 
 
μητιόωσα  niet verbonden met Ἡ en/of Παλλὰς Ἀθήνη (kolon 29) 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 32 
 32 maximumscore 2 

καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη 
en terwijl zij (dan/dus) bij/naast iedere man ging staan  
 
Niet fout rekenen: en zij ging staan naast iedere man en 
Niet fout rekenen: παρισταμένη  staande 
φωτὶ  niet vertaald als vorm van φώς (man) 0 
παρίσταμαι  elke andere betekenis dan ‘(gaan) staan bij/naast’ of een 
synoniem daarvan 0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 1 
φάτο μῦθον· 
sprak zij het woord / de woorden / zei ze: 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
“Δεῦτ’ ἄγε, Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
“Kom/Vooruit hierheen, leiders en heersers van de Phaeaken, 
 
Niet fout rekenen:  Δεῦτ’ ἄγε  Kom! 
Niet fout rekenen:  Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες  leiders van de 
Phaeaken en heersers 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1 
εἰς ἀγορὴν ἰέναι, 
ga naar de vergaderplaats/vergadering, 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
ὄφρα ξείνοιο πύθησθε, 
opdat jullie informatie krijgen over de vreemdeling/gast / om over de 
vreemdeling/gast informatie te krijgen, 
 
Niet fout rekenen:  ὄφρα  zodat 
ὄφρα  elke andere betekenis dan opdat / om te / zodat of een synoniem 
daarvan 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 37 
 37 maximumscore 2 

ὃς νέον Ἀλκινόοιο δαΐφρονος ἵκετο δῶμα 
die onlangs is gekomen naar het huis / het huis bereikte van de 
strijdlustige/kundige Alcinous 
 
ὃς  niet vertaald als verwijzend naar ξείνοιο (kolon 36) 0 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 1 
πόντον ἐπιπλαγχθείς,  
nadat hij / die over de zee heeft rondgezworven, 
 
Niet fout rekenen: rondzwervend over zee 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2 
δέμας ἀθανάτοισιν ὁμοῖος.” 
lijkend in gestalte/lichaamsbouw op de onsterfelijken / die in gestalte op de 
onsterfelijken lijkt.” 
 
δέμας ὁμοῖος  wiens/zijn gestalte lijkt op 1 
lijkend op de gestalte van de onsterfelijken 0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 1 
Ὣς εἰποῦσ’ 
Door zo te spreken / Door dit te zeggen / Nadat/Omdat/Doordat ze zo 
gesproken had / Door/Na zo gesproken te hebben / Doordat ze zo sprak 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 
spoorde ze de moed en het hart van ieder aan. 
 
Niet fout rekenen: spoorde ze de moed / het hart van ieder aan 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
Καρπαλίμως δ’ ἔμπληντο βροτῶν ἀγοραί τε καὶ ἕδραι ἀγρομένων· 
(En) snel vulden de vergaderplaats(en)/vergadering en de zitplaatsen zich 
met / werden de vergaderplaats(en)/vergadering en de zitplaatsen gevuld 
met verzamelde/samengekomen mensen/stervelingen / met mensen die 
zich verzameld hadden / die zich verzamelden; 
 
Niet fout rekenen: βροτῶν ἀγρομένων  als genitivus absolutus vertaald 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kolon 43 
 43 maximumscore 2 

πολλοὶ δ’ ἄρα θηήσαντο (kolon 44) υἱὸν Λαέρταο δαΐφρονα. 
(en) velen bewonderden (dus/dan) de strijdlustige/kundige zoon van 
Laertes. 
 
Niet fout rekenen: πολλοὶ θηήσαντο  velen aanschouwden 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 1 
ἰδόντες 
nadat ze hem gezien hadden / toen ze hem zagen 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Homerus, Odyssee 6, 99-144 
tekst 2 Uit: B. Bumgarner, Een maffe Odyssee. Blijspel in twee bedrijven bij uitstek geschikt voor 

middelbare scholen. Alkmaar 2007. 
tekst 3 Homerus, Odyssee 11, 467-503 
tekst 4 Homerus, Odyssee 8, 1-18 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
tevens oud programma Grieks 

 
 

 
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 Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE 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 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 
van het College voor 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; 

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 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 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. 

 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. 

 

 
3 Vakspecifieke regels 
 

Voor dit examen kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen scorepunt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 
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3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

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

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• a. (τῆς) θεωρίης (ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν) (regel 1) 1 
• b. (maar in werkelijkheid ook) om niet gedwongen te kunnen worden 

    iets aan zijn wetten te veranderen 1 
 

 2 maximumscore 2 
• Solon was beroemd vanwege zijn wijsheid 1 
• Solon had veel gereisd / veel van de wereld gezien 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 2 
• a. Volgens Plutarchus kwam Solon op verzoek van Croesus naar  

    Sardes / Bij Herodotus staat niets over een verzoek van Croesus 
    aan Solon om naar Sardes te komen 1 

• b. Bij Plutarchus wordt de uitdossing van Croesus beschreven / Bij  
    Herodotus staat niets over de uitdossing van Croesus 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
(Σόλων δὲ) οὐδὲν ὑποθωπεύσας, ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος (λέγει) / οὐδὲν 
ὑποθωπεύσας (λέγει) / τῷ ἐόντι χρησάμενος (λέγει) (regel 11) 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 2 
• a. Solon vertelt in het verhaal over Tellus dat het grootste geluk voor  

    de mens een goed leven is dat gevolgd wordt door een goede dood 
    (In de kop van de geciteerde passage wordt alleen gesteld dat een  
    goede dood het grootste geluk voor de mens is) 1 

• b. Bij Herodotus betreft het een veldslag van de Atheners tegen andere  
    Grieken 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 1 
(Ὁ μὲν ἐλπίζων) εἶναι ἀνθρώπων ὀλβιώτατος (ταῦτα ἐπειρώτα) (regel 10) 
 

 8 maximumscore 2 
• Cleobis en Biton trokken de kar uit respect voor hun moeder: zij moest 

op tijd aanwezig zijn op het feest voor Hera 1 
• Cleobis en Biton trokken de kar uit respect voor de godin Hera: het 

feest van de godin moest op tijd beginnen / doorgaan 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘respect voor hun moeder en respect 
voor Hera’, 1 scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 2 
• a. (τοῦ) βίου εὖ ἥκοντι, (ὡς τὰ παρ' ἡμῖν) (regel 15-16) 1 
• b. (Τούτοισι γὰρ ἐοῦσι γένος Ἀργείοισι) βίος (τε) ἀρκέων (ὑπῆν) 

    (regel 22-23) 1 
 

 10 maximumscore 2 
• a. Het hele verhaal speelt zich af in het heiligdom van Hera / De  

    moeder van Cleobis en Biton vraagt aan Hera haar zonen het beste  
    te geven wat een mens kan overkomen. (Haar zonen gaan  
    vervolgens slapen in het heiligdom en worden niet meer wakker) 1 

• b. Met ὁ θεὸς wordt in het algemeen / bij Herodotus de godheid of het  
    lot bedoeld / De godheid / Het lot heeft getoond dat het beter voor  
    de mens is te sterven dan te leven 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘Uit het lidwoord 
blijkt dat θεὸς mannelijk is’. 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
• a. De lofprijzingen van de inwoners van Argos 1 
• b. Het op de vlucht jagen van de vijanden (door Tellus) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer bij b. als antwoord is gegeven ‘Tellus kwam de 
Atheners te hulp’. 
 

 12 maximumscore 1 
Het begraven op staatskosten. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Het begraven op de 
plaats waar hij gestorven was’. 
 
 

Tekst 2 
 

 13 maximumscore 1 
Eretria had meegedaan aan de Ionische opstand / was Milete te hulp 
gekomen bij de opstand tegen de Perzen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 1  
De Atheners/veldheren zijn nog in de stad, terwijl in de regels 7-8 wordt 
verteld dat ze al naar Marathon optrekken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 15 maximumscore 1 
(καὶ) τοῦτο μελετῶντα (regel 11-12) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘μελετῶντα’. 
 

 16 maximumscore 2 
− Ze richten een heiligdom op voor Pan 
− Ze eren Pan met (jaarlijkse) offers 
− Ze eren Pan met een (jaarlijkse) fakkeloptocht 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien drie antwoorden juist zijn 2 
indien twee antwoorden juist zijn 1 
indien één of geen antwoord juist is 0 
 

Pagina: 257Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1011-a-11-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 1 
Ze bouwen pas een heiligdom / stellen pas feesten in voor Pan nadat de 
oorlog voor hen goed is afgelopen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 18 maximumscore 2 
• ἱδρύσαντο (is een aoristus en) duidt een eenmalige handeling uit het 

verleden aan: de Atheners richtten een heiligdom voor Pan op 1 
• ἱλάσκονται (is een praesens en) duidt een (in Herodotus’ tijd) 

bestaande situatie / een terugkerende gebeurtenis/handeling aan: de 
Atheners vereerden Pan jaarlijks met offers en een fakkeloptocht 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘ἱδρύσαντο duidt een eenmalige 
handeling uit het verleden aan, ἱλάσκονται duidt een (in Herodotus’ tijd) 
bestaande situatie aan’, 1 scorepunt toekennen. 
 

 19 maximumscore 2 
• a. δουλοσύνῃ (regel 23) 1 
• b. De mededeling dat Hippias de slaven uit Eretria afzet op een eiland 

    (regel 35) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking.   
 

 20 maximumscore 2 
• a. De Spartanen komen de Atheners niet (meteen) te hulp 1 
• b. Pan belooft de Atheners wél te helpen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 21 maximumscore 3  
• a. Hippias trekt de conclusie dat hij 

    - zal terugkeren naar Athene 
    - de macht weer zal krijgen in Athene 
    - (oud) zal sterven in Athene / oud zal worden in Athene 2 

• b. Zijn tand slaapt wél in moeder aarde / zijn eigen land Attica 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
indien bij a. drie antwoorden juist zijn 2 
indien bij a. twee antwoorden juist zijn 1 
indien bij a. één of geen antwoord juist is 0 
 
 
 
 

Pagina: 258Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 VW-1011-a-11-1-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 2 
Het woord κατηγέετο (regel 30) wordt (na een kleine digressie) weer 
opgepakt door κατηγεόμενος (regel 34). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
− 1 scorepunt toekennen voor de uitleg en 1 scorepunt voor de juiste 

citaten. 
− Niet fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven ‘Het woord 

Συνεβάλετο (regel 32) wordt (na een kleine digressie) weer opgepakt 
door συνεβάλετο (regel 34)’. 

 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Opmerking vooraf 
Een praesens historicum mag met een onvoltooid tegenwoordige tijd of 
een onvoltooid verleden tijd worden vertaald. 
 
Kolon 23 

 23 maximumscore 2 
Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διεξελθόντος  
(Maar) toen er niet veel tijd was verlopen 
 
Niet fout rekenen: Na korte tijd / Er verliep niet veel tijd (en) 
 
Kolon 24 

 24 maximumscore 1  
αὐτίκα οἱ Μινύαι ἐξύβρισαν,  
begonnen de Minyers zich meteen brutaal te gedragen, 
 
Niet fout rekenen: gedroegen de Minyers zich meteen brutaal 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 1  
τῆς τε βασιληίης μεταιτέοντες  
omdat zij deel wilden hebben aan het koningschap 
 
Niet fout rekenen: zij wilden deel hebben aan het koningschap 
Niet fout rekenen: ἡ βασιληίη  koninkrijk  
μεταιτέοντες  hoewel zij deel wilden hebben  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 26 
 26 maximumscore 2 

καὶ ἄλλα ποιέοντες οὐκ ὅσια.  
en andere goddeloze/onfatsoenlijke dingen deden. 
 
Niet fout rekenen: en zij deden andere onfatsoenlijke dingen  
ὅσια  niet vertaald als lijdend voorwerp bij ποιέοντες  0 
ὅσια  niet verbonden met ἄλλα  0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
Τοῖσι ὦν Λακεδαιμονίοισι ἔδοξε αὐτοὺς ἀποκτεῖναι,  
De Spartanen besloten (nu/dus) hen te doden / Het scheen de Spartanen 
(nu/dus) goed toe hen te doden, 
 
ἔδοξε  hij meende   0 
αὐτοὺς ἀποκτεῖναι  dat zij moesten sterven  1 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 1  
συλλαβόντες δέ σφεας  
en nadat ze hen hadden (vast)gegrepen / gearresteerd 
 
Niet fout rekenen: nadat ze hen hadden verzameld 
Niet fout rekenen: ze grepen hen (en) 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 1  
κατέβαλον ἐς ἑρκτήν.  
gooiden ze hen (neer) in de gevangenis. 
 
καταβάλλω  doden  0 
 
De woorden Κτείνουσι t/m οὐδένα zijn voorvertaald. 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 2 
Ἐπεὶ ὦν ἔμελλόν σφεας καταχρήσεσθαι,  
Toen ze (nu/dus) op het punt stonden / van plan waren hen te doden / hen 
wilden doden, 
 
Niet fout rekenen: Ἐπεὶ  omdat 
Ἐπεὶ  vervolgens  1 
ἔμελλον  niet vertaald als 3e persoon meervoud  0 
μέλλω  elke andere betekenis dan ‘op het punt staan / van plan zijn / 
willen’ of een synoniem daarvan  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 31 
 31 maximumscore 2 

παραιτήσαντο αἱ γυναῖκες τῶν Μινυέων,  
smeekten de vrouwen van de Minyers, 
 
smeekten de vrouwen de Minyers  0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
ἐοῦσαι ἀσταί τε καὶ τῶν πρώτων Σπαρτιητέων θυγατέρες,  
die / omdat/terwijl zij echte Spartaansen waren en dochters van de 
voornaamste/eerste Spartanen, 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 1  
ἐσελθεῖν τε ἐς τὴν ἑρκτὴν  
om de gevangenis binnen te (mogen) gaan / dat zij de gevangenis binnen 
mochten gaan 
 
ἐσελθεῖν  niet vertaald als afhankelijk van παραιτήσαντο (kolon 31) 0 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
καὶ ἐς λόγους ἐλθεῖν ἑκάστη τῷ ἑωυτῆς ἀνδρί.  
en om ieder met haar eigen man een gesprek/onderhoud te (mogen) 
hebben / te spreken / en dat ieder met haar eigen man een gesprek mocht 
hebben. 
 
ἐς λόγους ἐλθεῖν  elke andere betekenis dan ‘een gesprek/onderhoud 
hebben / spreken met’ of een synoniem daarvan  0 
ἐλθεῖν  niet vertaald als afhankelijk van παραιτήσαντο (kolon 31)  0 
Wanneer ook in kolon 33 ἐσελθεῖν  niet vertaald is als afhankelijk van 
παραιτήσαντο (kolon 31) hier nogmaals aanrekenen tot een maximum van 
2 scorepunten. 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 1 
Οἱ δέ σφεας παρῆκαν, 
(En) zij lieten hen naar binnen gaan, 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 36 
 36 maximumscore 2 

οὐδένα δόλον δοκέοντες ἐξ αὐτέων ἔσεσθαι.  
omdat ze meenden dat er (helemaal) geen list/bedrog vanuit hen zou 
komen/zijn / omdat ze ervan uitgingen dat ze geen bedrog zouden plegen. 
 
οὐδένα  niet verbonden met δόλον  0 
δοκέω  elke andere betekenis dan ‘menen / ervan uitgaan’ of een 
synoniem daarvan  0 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
Αἱ δὲ ἐπείτε ἐσῆλθον,  
(En) nadat zij waren binnengegaan/binnengekomen, 
 
ἐπείτε  vervolgens  1 
ἐσῆλθον  niet vertaald als 3e persoon meervoud  0 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 1  
ποιέουσι τοιάδε·  
deden ze het volgende: 
 
Niet fout rekenen: ποιέουσι hebben ze gedaan 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2  
πᾶσαν (kolon 40) ἐσθῆτα παραδοῦσαι τοῖσι ἀνδράσι  
nadat zij alle / al hun kleding/kleren aan de/hun mannen hadden 
overhandigd/gegeven 
 
πᾶσαν  niet verbonden met ἐσθῆτα  0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 1  
τὴν εἶχον 
die ze (aan)hadden 
 
τὴν  niet vertaald als betrekkelijk voornaamwoord verwijzend naar πᾶσαν 
ἐσθῆτα  0 
εἶχον  niet vertaald als 3e persoon meervoud  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 41 
 41 maximumscore 2 

αὐταὶ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἔλαβον.  
namen/pakten/kregen ze zelf die / de kleding van hun/de mannen. 
 
Niet fout rekenen: trokken ze zelf de kleding van hun mannen aan 
ἔλαβον  niet vertaald als 3e persoon meervoud  0 
λαμβάνω  elke andere betekenis dan ‘nemen/pakken/aantrekken/krijgen’ of 
een synoniem daarvan  0 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
Οἱ δὲ Μινύαι ἐνδύντες τὴν γυναικηίην ἐσθῆτα  
(En) nadat de Minyers de vrouwenkleding / de kleding van de vrouwen 
hadden aangetrokken 
 
Niet fout rekenen: De Minyers trokken de vrouwenkleding aan (en) 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 1  
ἅτε γυναῖκες ἐξήισαν ἔξω,  
gingen ze (weg) naar buiten als vrouwen, 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
ἐκφυγόντες δὲ τρόπῳ τοιούτῳ  
(en) nadat ze op een dergelijke manier / op die manier / zo waren 
ontvlucht/ontsnapt 
 
Niet fout rekenen: op een dergelijke manier ontvluchtten zij (en) 
Niet fout rekenen: ἐκφεύγω  vluchten 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
ἵζοντο αὖτις ἐς τὸ Τηΰγετον.  
vestigden zij zich opnieuw in de Taygetus. 
 
Niet fout rekenen: ἵζομαι  gaan zitten 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Herodotus, Historiën I 30-32.2 
tekst 2 Herodotus, Historiën VI 102-103.1 t/m δέκα (Vertaling: O. Damsté ) + VI 105-107 

tekst 3 Herodotus, Historiën IV 146 
vraag 1 Vertaling: O. Damsté 
vraag 5 Uit: Diodorus Siculus, Historiae 
 
 

einde  VW-1011-a-11-1-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
tevens oud programma Grieks 

 
 

 
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 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 
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4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• a. Teiresias maakt aanstalten om weg te lopen / Oedipus probeert  

    Teiresias tegen te houden 1 
• b. Dit blijkt uit regel 437 waarin Oedipus Teiresias vraagt om te blijven 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 2 
Tijdens een diner/feest in Corinthe zei iemand / een dronken man dat hij 
een bastaard was. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer Corinthe in het antwoord ontbreekt, één scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 2 
• Op deze dag zal Oedipus te weten komen wie hij werkelijk is / wie zijn 

echte ouders zijn (en dus als het ware opnieuw geboren worden) 1 
• maar tegelijkertijd houdt deze onthulling zijn ondergang in 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 maximumscore 2  
• a. De intelligentie/slimheid van Oedipus / Het oplossen van het raadsel 

    (van de Sfinx) 1 
• b. Oedipus kreeg als beloning voor het oplossen van het raadsel (van 

    de Sfinx) de koningin van Thebe / Iocaste als bruid. Dit had tot 
    gevolg dat hij met zijn moeder trouwde 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer bij b. alleen als antwoord is gegeven ‘hij doodde zijn eigen 
vader’, geen scorepunt toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 1 
Het (eventueel) ten ondergaan van mezelf (wanneer ik de stad gered heb). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 1 
(καὶ σύ,) παῖ, (κόμιζέ με) / (καὶ σύ, παῖ,) κόμιζέ (με) (regel 444) / κομιζέτω 
(δῆθ') (regel 445) 
 

 7 maximumscore 1  
Eén van de volgende twee antwoorden: 
− παρὼν (σύ γ' ἐμποδὼν) / (σύ γ') ἐμποδὼν tegenover συθείς   
− ὀχλεῖς tegenover οὐκ (ἂν) ἀλγύναις (πλέον) 
 

 8 maximumscore 3 
• a. Oedipus verdenkt Teiresias van een complot/samenzwering (met 

    Creon) 1 
• b. Teiresias begint te spreken over de (biologische) ouders van 

    Oedipus / over zijn afkomst 1 
• c. Teiresias spreekt in vage/onbegrijpelijke/beledigende termen / 

    Teiresias spot met Oedipus’ (zogenaamde) slimheid 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 9 maximumscore 2 
huidige situatie      toekomstige situatie 
1 vreemdeling/metoik/allochtoon  1 Thebaan/autochtoon 
2 ziende    2 blind 
3 rijk    3 bedelaar 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Indien drie tegenstellingen juist zijn 2 
Indien twee tegenstellingen juist zijn  1 
Indien één of geen tegenstelling juist is 0 
 
Opmerking 
Wanneer één van de volgende antwoorden is gegeven: ‘huidige situatie: 
hij woont nu hier; toekomstige situatie: hij zal uit dit land vertrekken’, dit 
niet fout rekenen. 
 

 10 maximumscore 2 
• Teiresias spreekt met de woorden οὗτός ἐστιν ἐνθάδε (in de 3e 

persoon) over Oedipus  1 
• In de regels 415-425 richt Teiresias zich rechtstreeks (in de 2e 

persoon) tot Oedipus  1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
• παισὶ (regel 457)  1 
• γυναικὸς (regel 459) 1 
 
 

Tekst 2 
 

 12 maximumscore 2 
• a. ὅ (θ') ἡγεμὼν  1 
• b. Het gebruik van het imperfectum (dat een poging kan aangeven) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 13 maximumscore 2 
Twee van de volgende drie antwoorden: 
− Bij Seneca ging een deel van de begeleiders de verkeerde kant op; bij 

Sophocles is hiervan geen sprake. 
− Bij Seneca was er behalve de koning slechts één dode; bij Sophocles 

werden (volgens Oedipus) allen gedood. 
− Bij Seneca is er sprake van wagens; bij Sophocles is sprake van 

slechts één wagen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer één van de volgende antwoorden is gegeven: 
‘Bij Seneca was er sprake van een groot gezelschap; bij Sophocles betrof 
het maximaal vijf personen / een klein gezelschap’, dit niet fout rekenen. 
 

 14 maximumscore 2 
• a. Oedipus werd geprovoceerd en ging pas daarna ook zelf tot geweld 

    over 1 
• b. Oedipus reageert niet evenredig op de hem aangedane belediging/ 

    behandeling 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 15 maximumscore 1 
Iocaste heeft eerder gezegd dat er van het gezelschap één overlevende is 
/ dat Laïus door rovers is gedood. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 16 maximumscore 2 
• a. Oedipus begint tot het inzicht te komen dat hij degene is die Laïus  

    heeft gedood 1 
• b. Oedipus komt pas later tot het inzicht dat hij de zoon is van Laïus /  

    dat hij met zijn eigen moeder is getrouwd  1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 3 
• a. ἔλεος/medelijden; φόβος/angst 1 
• b. Medelijden: door bij het publiek medelijden op te roepen met de 

    situatie waarin Oedipus verkeert / door de meelijwekkende situatie 
    waarin Oedipus verkeert, uit te beelden 1 

•     Angst: door het publiek in angstige spanning te houden over de 
    verdere onthulling van de waarheid / wat Oedipus zichzelf zal 
    aandoen als hij straks de gehele waarheid weet / door het publiek 
    ervan te doordringen dat je als mens niets kunt doen aan het  
    angstaanjagende van het goddelijke / door de angstige situatie uit te 
    beelden waarin je als mens met het (almachtig) goddelijke /  
    (nood)lot wordt geconfronteerd 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerkingen 
Bij a. alleen een scorepunt toekennen, wanneer beide antwoorden juist 
zijn. 
Wanneer bij a. als één van de antwoorden ‘katharsis’ is gegeven, geen 
scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 3 
 

 18 maximumscore 1 
Door de baby te omschrijven als inspanning van mijn pijnen / Door te 
vertellen hoe haar eigen baby aan de borst van een andere vrouw werd 
gelegd, wordt pathos opgewekt / benadrukt Iocaste hoe verschrikkelijk het 
was het door haar gebaarde kind te verliezen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 19 maximumscore 2 
• Bij Sophocles deelt Laïus zelf een klap uit aan Oedipus 1 
• Bij Euripides wordt Oedipus door de paarden verwond / doet Laïus 

niets 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4 
 

 20 maximumscore 3  
• (1 hooggestemde verwachtingen:) Oedipus denkt Thebe te bevrijden 

van de pest door de moordenaar van Laïus te zoeken. Thebe zal 
volgens de verwachting van Oedipus weer welvarend worden / De 
bevolking heeft hooggestemde verwachtingen van hun goede koning 1 

• (2 vertrouwen in menselijk vernuft:) Oedipus verwacht door een 
gedegen onderzoek de waarheid te kunnen achterhalen / De bevolking 
vertrouwt op het vernuft van Oedipus; hij heeft immers destijds de stad 
van de Sfinx gered 1 

• (3 grootheid die omslaat in ellende:) Langzamerhand wordt duidelijk 
dat Laïus zijn eigen vader was en dat hij met zijn eigen moeder is 
getrouwd. De ramp is nu compleet: de machtige koning van Thebe 
eindigt als arme bedelaar / Oedipus blijkt persoonlijk schuldig: de 
machtige koning van Thebe eindigt als arme bedelaar 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Opmerking vooraf 
Voor een tijdfout één scorepunt in mindering brengen wanneer deze fout 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van het kolon, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 
 
Kolon 21 

 21 maximumscore 2 
οὔτε μοι πατρὶς οὔτ’ οἶκος ἔστιν  
Ik heb / voor mij is er noch een / geen vaderland noch een / en geen 
huis/familie 
 
πατρὶς οἶκος vaderlijk huis  0 
 
Kolon 22 

 22 maximumscore 1 
οὔτ’ ἀποστροφὴ κακῶν. 
noch een mogelijkheid / en (ook) geen mogelijkheid om te ontsnappen aan 
(mijn) ongeluk/ellende/ramp(en). 
 
Niet fout rekenen: κακῶν aan slechte mensen  
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 23 
 23 maximumscore 1 

ἡμάρτανον  
Ik beging een fout / Ik heb een fout begaan 
 
Kolon 24 

 24 maximumscore 2 
τόθ’ ἡνίκ’ ἐξελίμπανον δόμους πατρῴους, 
op het moment dat ik het huis/paleis van mijn vader / het (voor)vaderlijk 
huis verliet, 
 
Niet fout rekenen: δόμους πατρῴους vaderstad / familie van mijn vader 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
ἀνδρὸς Ἕλληνος λόγοις πεισθεῖσ’, 
(nadat/omdat ik) overtuigd/misleid (was) door de woorden van een Griekse 
man / Griek / omdat ik me liet overreden door / luisterde naar de woorden 
van een Griekse man, 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 2 
ὃς ἡμῖν σὺν θεῷ τείσει δίκην. 
die (aan) ons/mij als god het wil genoegdoening zal geven. 
 
Niet fout rekenen: (en/maar) hij zal aan ons genoegdoening geven als god 
het wil 
ἡμῖν jullie/jou  0 
τείσει hij gaf genoegdoening  0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
οὔτ’ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε ζῶντας τὸ λοιπὸν 
Want noch zal hij voortaan ooit / Want nooit zal hij voortaan mijn kinderen 
in leven / levend zien 
 
Niet fout rekenen: ἐξ ἐμοῦ παῖδας ζῶντας dat mijn kinderen leven 
ἐξ ἐμοῦ παῖδας ποτε ζῶντας mijn ooit levende kinderen 0 
ὄψεται hij zag 0 
Wanneer τείσει in kolon 26 ook vertaald is met een verleden tijd, hier 
nogmaals aanrekenen tot een maximum van 3. 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 28 
 28 maximumscore 2 

οὔτε τῆς νεοζύγου νύμφης τεκνώσει παῖδ’, 
noch / en (ook) niet / en nooit zal hij een kind verwekken bij zijn 
pasgetrouwde bruid, 
 
Niet fout rekenen: νύμφη meisje 
Niet fout rekenen: παῖδ’ kinderen 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2 
ἐπεὶ κακῶς κακὴν θανεῖν σφ’ ἀνάγκη  
omdat het onvermijdelijk/noodzakelijk is dat die vreselijke vrouw op 
ellendige wijze / slecht sterft / zal sterven  
 
Niet fout rekenen: ἐπεὶ want 
ἐπεὶ ἀνάγκη toen het onvermijdelijk was  0 
ἐπεὶ daar (bijwoord) / vervolgens  0 
θανεῖν voortijdig vertaald  0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 1 
τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 
door mijn toverkruiden/vergif. 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
μηδείς με φαύλην κἀσθενῆ νομιζέτω μηδ’ ἡσυχαίαν, 
Niemand moet mij beschouwen als onbetekenend/minderwaardig en zwak 
en (ook niet als) passief / moet mij als onbetekenend, zwak en passief 
beschouwen, 
 
Niet fout rekenen: φαύλην slecht / van lage stand 
μηδ’ ἡσυχαίαν en als niet passief  0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 2 
ἀλλὰ θατέρου τρόπου, βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ φίλοισιν εὐμενῆ· 
maar als een vrouw met een tegenovergesteld karakter, zwaar (drukkend 
/straffend) / onplezierig / moeilijk te verdragen voor (mijn/haar) vijanden 
en/maar welwillend/mild voor (mijn/haar) vrienden; 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 33 
 33 maximumscore 2 

τῶν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος. 
want van zodanige/dergelijke mensen is het leven het roemvolst / zeer 
roemvol. 
 
τῶν τοιούτων van deze/die  1 
τῶν τοιούτων van zodanige dingen  0 
εὐκλεέστατος roemvol/roemvoller                                                                      1 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ’ ἐκοίνωσας λόγον, 
Omdat je ons dit (woord/verhaal) / deze woorden hebt meegedeeld, 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 2 
σέ τ’ ὠφελεῖν θέλουσα, 
(en) omdat ik je wil helpen, 
 
ὠφελέω voordeel trekken / hulp krijgen  0 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
καὶ νόμοις βροτῶν ξυλλαμβάνουσα, 
en omdat ik het opneem voor de wetten van de stervelingen/mensen, 
 
Niet fout rekenen: νόμος gewoonte 
νόμος wijze  1 
νόμοις βροτῶν sterfelijke wetten  1 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2  
δρᾶν σ’ ἀπεννέπω τάδε. 
verbied ik je deze dingen / dit te doen / dat jij deze dingen doet. 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 1 
οὐκ ἔστιν ἄλλως· 
Anders / Op een andere manier is het niet mogelijk; 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 39 
 39 maximumscore 2  

σοὶ δέ συγγνώμη λέγειν τάδ’ ἐστί, 
(maar) het valt jou te vergeven dat jij dit zegt / dit te zeggen, 
 
Niet fout rekenen: (maar) het valt (jou) te vergeven dat jij dit zei 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
μὴ πάσχουσαν, ὡς ἐγώ, κακῶς. 
omdat/terwijl jij niet slecht wordt behandeld / er niet slecht aan toe bent, 
zoals ik. 
 
μὴ πάσχουσαν κακῶς hoewel jij niet slecht wordt behandeld  0 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
ἀλλὰ κτανεῖν σὸν σπέρμα τολμήσεις, γύναι; 
(Maar) zal je het (echt) wagen/durven je (eigen) kinderen te doden, vrouw? 
 
Niet fout rekenen: σὸν σπέρμα je zonen/zoon/kind 
Niet fout rekenen: τολμήσεις waag/durf je het?  
Niet fout rekenen τολμάω verdragen/volharden/dulden  
τολμήσεις waagde jij het?  0 
σπέρμα afkomst  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Sophocles, Oedipus Tyrannus 412-462 (vertaling 412-428 G. Koolschijn) 
tekst 2 Sophocles, Oedipus Tyrannus 800-822 
tekst 3 Euripides, Phoenissae 28-45 
tekst 4 Uit: Ch. Segal, Oedipus Tyrannus: Tragic Heroism and the Limits of Knowledge 

(New York 1993) 
tekst 5 Euripides, Medea 798-817 

einde  VW-1011-a-10-1-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
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 de CEVO. 

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 de CEVO. 
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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 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 
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 de CEVO. 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 72 scorepunten worden behaald. 
 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 
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4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Bij de beoordeling van een citaatvraag moet de score 0 worden toegekend indien 
het citaat langer of korter is dan aangegeven, tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld. 

 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
In Tekst 1 beschermt zij Aeneas omdat hij haar zoon is; in boek 3 
beschermt ze Paris omdat zij aan de kant van de Trojanen staat (vanwege 
het Parisoordeel);  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 2 
Het Homerische epos is het eindproduct van een lange traditie van orale 
zangkunst. Deze traditie ontstond in de Myceense tijd (1400-1200 v. Chr.). 
Rondtrekkende beroepszangers droegen epische gedichten voor aan 
vorstenhoven en bij feesten.  
Toen in de elfde eeuw talrijke Grieken een nieuwe woonplaats vonden in 
Klein-Azië, werd de traditie daar voortgezet, eerst door Aeolische, later 
door Ionische zangers. Zo ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een 
epische kunsttaal, die niet correspondeert met enig gesproken dialect.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
In het antwoord dient tenminste te zijn ingegaan op de orale traditie en op 
de verschillende dialecten in de epische kunsttaal / de voortzetting van de 
zangerstraditie in Klein-Azië.  
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 1 
Hij moet de paarden (van Aeneas) naar de schepen (van de Grieken) 
brengen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven ‘hij moet naar de schepen (van de 
Grieken) rijden’, geen scorepunt toekennen. 
 

 4 maximumscore 1 
ἄναλκις (regel 331) 
 

 5 maximumscore 1 
σῖτον (a) ἔδουσ΄ (b) πίνουσ΄(b) (αἴθοπα) οἶνον (a) (regel 341) 
 

 6 maximumscore 2 
• Εἶκε (regel 348) is een bevel terwijl Zeus zegt dat oorlogvoeren niet 

past bij Aphrodite 1 
• regel 349 is een belediging aan het adres van Aphrodite, terwijl Zeus 

Aphrodite het advies geeft op haar eigen domein te blijven 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer als een van de antwoorden is gegeven: 
regel 350-351 is een bedreiging aan Aphrodite; deze bedreiging is niet 
terug te vinden in de woorden van Zeus. 
 

 7 maximumscore 2 
• a. ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ * 1 
• b. Door het maximale aantal / de vele dactyli in deze regel wordt de 

    snelheid van Iris benadrukt 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 8 maximumscore 1 
θοῦρος betekent onstuimig/aanstormend terwijl Ares hier niet vecht maar 
zit. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores

Illustratie 
 

 9 maximumscore 2  
A = Iris 
B = Apollo 
C = Diomedes 
 
Indien drie juist 2 
Indien twee juist 1 
Indien één of geen juist 0 
 
 

Tekst 2 
 

 10 maximumscore 1 
Briseïs was opgeëist door Agamemnon (ter compensatie van Chryseïs die 
aan haar vader was teruggegeven).  
Of woorden van overeenkomstige strekking.  
 

 11 maximumscore 1 
δύντα (δ' ἐς) ἠέλιον (regel 308) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer μενέω aan het antwoord is toegevoegd. 
 

 12 maximumscore 2 
• metafoor  1 
• Door de omschrijving ‘muil van de oorlog’ wordt de oorlog als een 

(woest) beest gepresenteerd 1 
Of woorden van overeenkomstige stemming. 
 

 13 maximumscore 2 
• a. verdriet στεναχίζων (regel 304) / ἄχος (regel 307) 1 
• b. (οὐδέ τι θυμῷ τέρπετο, πρὶν) πολέμου στόμα δύμεναι (αἱματόεντος) 

(regel 312-313) 1 
 
Opmerking  
Bij a. alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel de emotie als het 
citaat juist is.  
 

 14 maximumscore 2 
• a. ποτε (regel 315) 1 
• b. (αὐτὰρ) ἐμὸν κῆρ (regel 319) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 2 
• De bepaling/dativus χήτεϊ is in de vertaling weergegeven met een 

persoonsvorm: mist 1 
• De persoonsvorm en het lijdend voorwerp in de relatieve bijzin τέρεν 

κατὰ δάκρυον εἴβει zijn in de vertaling weergegeven met een 
bepaling/bijstelling bij de bijzin: omfloerst door een nevel van tranen / 
het actieve τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει is in het Nederlands passief 
weergegeven: omfloerst door een nevel van tranen 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking.  
 

 16 maximumscore 1  
(Het gebruik van de 3e persoon is voorbereid) doordat Achilles in regel 324 
over zichzelf spreekt in de 3e persoon: (τοιοῦδ)' υἷος.  
Of woorden van overeenkomstige strekking.  
 
Opmerking  
Alleen een scorepunt toekennen wanneer zowel de uitleg als het citaat 
juist is.  
 

 17 maximumscore 1 
Volgens Achilles is Helena de oorzaak van de dood van Patroclus. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 18 maximumscore 1 
(als ik zou vernemen) dat (hij) gestorven is/was 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 19 maximumscore 2 
• Bezorgdheid 1 
• om zijn zoon / Neoptolemus  1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20 maximumscore 2 
• a. In de regels 323-324 gaat Achilles ervan uit dat Peleus nog leeft  

    terwijl hij in de regels 334-335 de mogelijkheid oppert dat Peleus  
   gestorven is (of op sterven na dood is) 1 

• b. De tegenstrijdige uitlatingen zijn te verklaren/begrijpen door de  
    emotionele situatie waarin Achilles verkeert / Achilles is bang dat er  
    na zijn dood niemand zal zijn die voor zijn zoon kan zorgen, zelfs  
    zijn eigen vader niet. Daarom noemt hij de mogelijkheid dat Peleus  
    al dood is 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 1 
In regel 333 geeft ἐμὴν de bezitter aan (mijn) 
In regel 336 geeft ἐμὴν aan over wie de boodschap gaat. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 22 maximumscore 2 
• a. Zowel Briseïs als Achilles treuren over het verlies van  

    familie/geliefden/dierbaren / treuren om familieleden 1 
• b. Briseïs heeft daadwerkelijk familie/geliefden/dierbaren verloren;  

    Achilles treurt om mogelijk verlies van familie/geliefden/dierbaren 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking.  
 

 23 maximumscore 2 
• Briseïs verwachtte dat Patroclus er voor zou zorgen dat zij na de 

oorlog zou trouwen met Achilles / dat Patroclus haar mee zou nemen 
naar Phthia om daar haar huwelijk met Achilles te vieren 1 

• Achilles verwachtte dat Patroclus na de oorlog voor zijn zoon 
Neoptolemus zou zorgen / zijn zoon Neoptolemus naar Phthia zou 
brengen 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 24 maximumscore 1 
(μνησάμενοι) τὰ ἕκαστος (ἐνὶ μεγάροισιν) ἔλειπον (regel 339) 
 
 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 25 

 25 maximumscore 2 
Τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ· 
(En) haar antwoordde vervolgens de grote Hector met flikkerende helm: 
 
Τὴν  dat/dit  0 
ἠμείβετ'  niet vertaald als vorm van ἀμείβομαι  0 
ἠμείβετ'  vertaald als praesens  1 
ἠμείβετ'  vertaald met onjuist onderwerp  0 
ἀμείβομαι  afwisselen  1 
ἀμείβομαι  elke andere betekenis behalve ‘antwoorden/afwisselen’ of een 
synoniem daarvan  0 
ἔπειτα  vertaald als voegwoord  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 26 
 26 maximumscore 2 

“Μή με κάθιζ', Ἑλένη, φιλέουσά περ· 
“Verzoek me niet te gaan zitten, Helena, hoewel je om me geeft / van me 
houdt; 
 
Niet fout rekenen: φιλέω  gastvrij ontvangen 
μή  niet vertaald  0 
κάθιζ'  niet vertaald als gebiedende wijs  0 
καθίζω  gaan zitten  0 
φιλέουσα  vertaald met onjuist onderwerp  0 
φιλέουσα  voortijdig vertaald  0 
φιλέω  graag doen/gewoon zijn  1 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 1 
οὐδέ με πείσεις· 
en/want je zult me niet overhalen; 
 
Niet fout rekenen: πείσεις  vertaald als praesens  
πείσεις  niet vertaald als vorm van πείθω  0 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 1  
ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται  
want mijn hart/geest spoort mij reeds/nu aan 
 
ἤδη  eindelijk/aanstonds/dadelijk/voortaan  0 
θυμὸς  leven/adem  0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2  
ὄφρ' ἐπαμύνω Τρώεσσ', 
(op) dat ik de Trojanen te hulp kom / om de Trojanen te hulp te komen / bij 
te staan, 
 
ὄφρ'  terwijl/zolang als/totdat  0 
Τρώεσσ'  niet vertaald als dativus afhankelijk van ἐπαμύνω  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 30 
 30 maximumscore 2  

οἳ μέγ' ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 
die mij zeer missen / die erg naar mij verlangen wanneer/terwijl ik er niet 
ben. 
 
Niet fout rekenen: die een groot verlangen naar mij hebben wanneer ik er 
niet ben 
Niet fout rekenen: die een groot gemis hebben wanneer ik er niet ben 
οἳ  vertaald als persoonlijk/aanwijzend voornaamwoord 1 
μέγ΄  vertaald als bijwoord bij ἀπεόντος  1 
ἐμεῖο ποθὴν  mijn verlangen  0 
ἀπεόντος  vertaald met onjuist onderwerp  0 
ἄπειμι  weggaan/teruggaan  0 
ἔχουσιν  vertaald met onjuist onderwerp  0 
ἔχουσιν  niet vertaald als praesens  0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 1  
Ἀλλὰ σύ γ' ὄρνυθι τοῦτον,  
Maar jij moet / Wel aan, jij moet (tenminste) hem aansporen, 
 
Ἀλλὰ  vertaald als vorm van ἄλλος  0 
ὄρνυμι  elke andere betekenis behalve ‘aansporen’ of een synoniem 
daarvan  0 
τοῦτον  niet vertaald als lijdend voorwerp bij ὄρνυθι  0 
 
Kolon 32 

 32 maximumscore 1 
ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός, 
en hij moet zich ook zelf haasten, 
 
αὐτός  niet vertaald  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 33 
 33 maximumscore 2  

ὥς κεν ἔμ' ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα. 
opdat hij mij terwijl ik binnen de stad ben inhaalt / zal inhalen. 
 
Niet fout rekenen: ὥς κεν ἔμ' καταμάρψῃ opdat hij mij kan inhalen 
ἔμ'  niet vertaald als lijdend voorwerp bij καταμάρψῃ  0 
πόλιος  niet vertaald als genitivus bij ἔντοσθεν  0 
πόλις  burgerij/gemeenschap  1 
καταμάρψῃ  vertaald met onjuist onderwerp  0 
ἐόντα  niet vertaald als participium van εἰμί (zijn)  0 
ἐόντα  vertaald met onjuist onderwerp  0 
ἐόντα  niet vertaald  1 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2  
Καὶ γὰρ ἐγὼν οἶκονδε ἐλεύσομαι,  
Want (ook) ik zal naar huis gaan, 
 
Niet fout rekenen: ἐλεύσομαι  vertaald als praesens 
ἐγὼν  vertaald als participium van ἔχω  0 
οἶκονδε  naar mijn vaderland / naar het vertrek  0 
ἐλεύσομαι  niet vertaald als vorm van ἔρχομαι  0 
ἐλεύσομαι  vertaald met onjuist onderwerp 0 
ἐλεύσομαι  niet vertaald als futurum/praesens  0 
 
Kolon 35 

 35 maximumscore 2   
ὄφρα ἴδωμαι οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 
opdat ik mijn dienaren, (en) dierbare / mijn (eigen) echtgenote en 
jonge/kleine zoon zie / zal zien. 
 
ὄφρα  terwijl/zolang als/totdat  0 
ἴδωμαι  niet vertaald als vorm van ὁράω  0 
ἴδωμαι  vertaald met onjuist onderwerp  0 
οἰκῆας ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν  niet vertaald als lijdend voorwerp 
bij ἴδωμαι  0 
νήπιος  kinderachtig/dwaas  1 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 1  
Οὐ γὰρ οἶδ'  
Want ik weet niet  
 
οἶδ'  elke andere betekenis behalve ‘weten’ of een synoniem daarvan  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 37 
 37 maximumscore 2 

εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις, 
of ik nog (ooit) voor/naar hen weer terug zal keren / terug(kerend) zal 
komen,  
 
Niet fout rekenen: ἵξομαι vertaald als praesens 
Niet fout rekenen: αὖτις  op mijn beurt  
ἔτι  verbonden met Οὐ (Kolon 36)  1 
ἔτι  bovendien  0 
σφιν  niet vertaald als vorm van σφεῖς  0 
σφιν  niet vertaald als dativus commodi  0 
ἵξομαι  niet vertaald als vorm van ἱκνέομαι  0 
ἱκνέομαι  elke andere betekenis behalve ‘komen’ of een synoniem daarvan 0 
αὖτις  elke andere betekenis behalve ‘weer/opnieuw / op mijn beurt’ of een 
synoniem daarvan 0 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 2 
ἦ ἤδη μ' ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν Ἀχαιῶν.” 
of dat de goden mij reeds/nu onder de handen van de Achaeërs zullen 
doden.” 
 
Niet fout rekenen: ἤδη aanstonds/dadelijk 
Niet fout rekenen: δαμόωσιν vertaald als praesens  
ἤδη  eindelijk  1 
ἤδη  voortaan  0 
μ'  niet vertaald als lijdend voorwerp bij δαμόωσιν  0 
ὑπὸ  aan de voet van / onder leiding van / onder de heerschappij van  0 
χερσὶ  niet vertaald als vorm van χείρ  0 
χερσὶ  niet vertaald afhankelijk van ὑπό  0 
χείρ  kracht/macht/geweld / troep soldaten / krijgsmacht/menigte  1 
χείρ  kant/zijde  0 
δαμόωσιν  vertaald met onjuist onderwerp  0 
δαμόωσιν  niet vertaald als futurum/praesens  0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
Ὣς ἄρα φωνήσας  
Nadat hij (dan) zo gesproken had 
 
φωνήσας  vertaald met onjuist onderwerp  0 
φωνήσας  vertaald met gelijktijdige bijzin  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 40 
 40 maximumscore 1 

ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 
ging Hector met de flikkerende helm weg; 
 
ἀπέβη  niet vertaald als aoristus van ἀποβαίνω  0 
ἀπέβη  vertaald met onjuist onderwerp  0 
ἀποβαίνω  elke andere betekenis behalve ‘weggaan’ of een synoniem 
daarvan  0 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
αἶψα δ' ἔπειθ' ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας, 
(en) snel bereikte hij vervolgens het/zijn goed gebouwde / welgelegen huis, 
 
Niet fout rekenen: εὖ ναιετάοντας welvarend 
αἶψα  plotseling  1 
ἔπειθ'  vertaald als voegwoord  0  
Wanneer ook in Kolon 25, hier nogmaals aanrekenen tot een maximum 
van drie. 
ἵκανε  niet vertaald als vorm van ἱκάνω  0 
ἵκανε  vertaald als praesens  1 
δόμους  een huis / de huizen  0 
δόμος  elke andere betekenis behalve ‘huis’ of een synoniem daarvan 0 
εὖ  niet verbonden met ναιετάοντας  0 
ναιετάοντας  niet verbonden met δόμους  0 
 
Kolon 42 

 42 maximumscore 2 
οὐδ' εὗρ' Ἀνδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν, 
en/maar hij vond Andromache met de blanke armen niet in het paleis / hun 
vertrekken, 
 
οὐδ'  ook niet / zelfs niet / niet eens  0 
εὗρ'  niet vertaald als vorm van εὑρίσκω  0 
εὗρ'  vertaald als praesens  1 
εὑρίσκω  elke andere betekenis behalve ‘vinden/aantreffen’ of een 
synoniem daarvan  0 
Ἀνδρομάχην  niet vertaald als lijdend voorwerp bij  εὗρ'  0 
Ἀνδρομάχην  Andromachen  1 
λευκώλενον  niet verbonden met Ἀνδρομάχην  0 
μέγαρον  mannenzaal  1 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 43 
 43 maximumscore 2 

ἀλλ' ἥ γε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ πύργῳ ἐφεστήκει  
maar zij stond met haar kind en een dienares met een mooi gewaad op de 
muur 
 
Niet fout rekenen: πύργῳ ἐφεστήκει zij stond bij de muur 
Niet fout rekenen: πύργος  bolwerk/toren 
ἀλλ'  vertaald als vorm van ἄλλος  0 
ἥ  vertaald als betrekkelijk voornaamwoord  1 
παῖς  meisje/dochter/slaaf  0 
ἀμφιπόλῳ ἐϋπέπλῳ  niet vertaald afhankelijk van ξύν  0 
ἐϋπέπλῳ  niet verbonden met ἀμφιπόλῳ  0 
πύργῳ  niet vertaald als vorm van πύργος  0 
πύργος  kolonne  0 
ἐφεστήκει  zij was verschenen  1 
ἐφεστήκει  zij staat  1 
ἐφεστήκει  zij gaat/ging staan  0 
ἐφεστήκει  niet vertaald als vorm van ἐφίσταμαι  0 
ἐφεστήκει  vertaald met onjuist onderwerp  0 
ἐφίσταμαι  aan het hoofd gaan staan  0 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 1 
γοόωσά τε μυρομένη τε. 
jammerend en klagend. 
 
γοόωσά τε μυρομένη τε  vertaald met onjuist onderwerp  0 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
Ἕκτωρ δ' ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν, 
(Maar) toen Hector zijn voortreffelijke echtgenote niet binnen aantrof, 
 
ὡς  zo/dus/hoe/zoals/dat/opdat  0 
οὐκ  niet vertaald  0 
ἀμύμονα  niet verbonden met ἄκοιτιν  0 
ἀμύμονα  niet vertaald als vorm van ἀμύμων  0 
ἄκοιτιν  niet vertaald als lijdend voorwerp van τέτμεν  0 
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Vraag Antwoord Scores

Kolon 46 
 46 maximumscore 1  

ἔστη ἐπ' οὐδὸν ἰών,  
bleef hij op de drempel staan / ging hij naar de drempel en bleef (daar) 
staan, 
 
ἔστη  niet vertaald als aoristus van ἵσταμαι  0 
οὐδός  weg/bodem  0 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 1 
μετὰ δὲ δμῳῇσιν ἔειπεν· 
en (hij) zei te midden van / tot de slavinnen:  
 
μετὰ  met/na/naar  0 
ἔειπεν  niet vertaald als 3e persoon enkelvoud aoristus van λέγω  0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Homerus, Ilias 5, 311-367 
illustratie “Diomedes verwundet Aeneas und Aphrodite”, gravure van Bonaventura Genelli 

(1798-1868) 
tekst 2 Homerus, Ilias 19, 287-339 (287-302 vertaling H.J. de Roy van Zuydewijn) 
tekst 3 Homerus, Ilias 6, 354-377 
 
 

einde  925-0041-a-VW-1-c* 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2009-1 
 

Grieks vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
 
Bij het centraal examen Grieks vwo: 
 
Bij Grieks geldt ten aanzien van citaatvragen een vakspecifieke regel (6). Met de VCN is 
door de CEVO voor het examen afgesproken dat indien nodig via een aanvulling op het 
correctievoorschrift een nadere toelichting zal worden gegeven op de beoordeling van 
citaatvragen. Deze aanvulling bevat bedoelde toelichting, en daarnaast enkele 
noodzakelijke aanvullingen op het correctievoorschrift. 
 
1. Toelichting op citaatvragen correctievoorschrift CE Grieks vwo 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift bij vraag 4:  
In deze vraag wordt naar één woord gevraagd. Het in het beoordelingsmodel gegeven 
antwoord is ἄναλκις. Wanneer een leerling als antwoord opschrijft ἄναλκις ἔην of 
ἄναλκις ἔην θεός, dan wordt, gelet op de algemene regel 3.4, alleen het eerste woord 
ἄναλκις beoordeeld en is het antwoord dus correct. 
 
Op de pagina’s 6, 7 en 8 bij de vragen 11, 13b, 14ab, 16, 24: 
Op deze vragen is de vakspecifieke regel 6 van toepassing. Deze regel gaat over de 
omvang van een gevraagd tekstelement. Als het antwoord niet voldoet aan het in het 
beoordelingsmodel vermelde minimum en uitgaat boven het vermelde maximum, dan is 
het antwoord onjuist. Daarbij moet bedacht worden dat ieder tussen haakjes geplaatst 
woord in het antwoord vermeld mag staan, maar in het antwoord niet hoeft voor te 
komen.  
In lijn met bovenstaande dienen bijvoorbeeld bij vraag 13b antwoorden als τέρπετο, πρὶν 
πολέμου στόμα δύμεναι, θυμῷ πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι en τι πολέμου στόμα 
δύμεναι goed gerekend te worden. 
 
Algemeen over citaatvragen: 
Aan de CEVO is gevraagd of algemene regel 3.4 strijdig is met vakspecifieke regel 6. 
Dit is niet het geval. Vakspecifieke regel 6 gaat over de omvang van één citaat; 
algemene regel 3.4 gaat over het aantal gegeven citaten.  
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Samenvattend: 
- bij vragen naar het citeren van tekstelementen moeten de verplichte woorden vermeld 
staan, en mogen de tussen haakjes geplaatste woorden vermeld staan, waarbij het niet 
uitmaakt welke van die tussen haakjes geplaatste woorden in het antwoord staan. 
- bij vragen naar het citeren van een woord wordt alleen het eerste in het antwoord 
gegeven woord beoordeeld. Hierbij maakt het niet uit of er meer woorden achter dit 
eerste woord staan: die worden niet beoordeeld. 
 
 
2. Aanvulling op het correctievoorschrift CE Grieks vwo 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift bij vraag 12 moet worden toegevoegd: 
 
Opmerking: Niet fout rekenen indien als toelichting op het antwoord een correcte 
verklaring van het begrip metafoor gegeven wordt (zonder directe verwijzing naar de 
Griekse tekst). 
Toelichting: uit de vraagstelling blijkt niet ondubbelzinnig dat de leerlingen het begrip 
metafoor aan de hand van de Griekse tekst moeten toelichten. 
 
en 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift bij vraag 16 moet worden toegevoegd: 
 
Opmerking: Niet fout rekenen indien χήτει aan het citaat is toegevoegd. 
Toelichting: de genitivus τοιοῦδ’ υἷος hangt af van het substantief χήτει en toevoeging 
van χήτει maakt het antwoord dus niet fout. 
 
en 
 
Op pagina 12 van het correctievoorschrift bij Kolon 37 moet de zin: 
 
of ik nog (ooit) voor/naar hen weer terug zal keren / terug(kerend) zal komen 
 
vervangen te worden door de zin: 
 
of ik nog (ooit) voor/naar/bij hen weer terug zal keren / terug(kerend) zal komen 
 
Toelichting: in deze context geeft “naar/bij hen weer terug zal keren” de waarde van een 
dativus commodi weer. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Grieks vwo. 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
Drs. H. W. Laan 
 

A-0041-a-VW-1-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Grieks 
 
 

 
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-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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 de CEVO. 
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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 
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; 

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. 
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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 de CEVO. 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 76 scorepunten worden behaald. 
 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Bij de beoordeling van een citaatvraag moet de score 0 worden toegekend indien 
het citaat langer of korter is dan aangegeven, tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
• de (eigenlijke) verdediging van Socrates 1 
• de tegeneis van Socrates 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 2 maximumscore 1 
Zij hebben tegen zijn veroordeling gestemd. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 1 
orakeluitspraken/orakels 
 

 4 maximumscore 1 
ἔσχατα (regel 9) 
 

 5 maximumscore 2 
• Normaal greep zijn δαιμόνιον / innerlijke stem in (zelfs bij 

kleine/onbelangrijke aangelegenheden) / hield zijn δαιμόνιον hem 
tegen, wanneer hij iets verkeerds dreigde te doen 1 

• Het δαιμόνιον greep nu niet in op de dag van het proces 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 1 
De dood is iets goeds / De onjuiste mening over het feit dat de dood iets 
slechts is. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 2 
• Socrates werd ervan beschuldigd (de oude goden niet te vereren, 

maar) nieuwe goden te introduceren  1 
• Het σημεῖον zou als een nieuwe god kunnen worden opgevat 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 8 B 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 2 
Een droomloze slaap / toestand zonder enige gewaarwording. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘(diepe) slaap’, één scorepunt 
toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
Zij waren eveneens de dupe van een (in hun ogen) onrechtvaardig 
oordeel. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 11 maximumscore 2 
• litotes / dubbele ontkenning 1 
• οὐκ ἀηδὲς (regel 35) 1 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη (regel 35) 
 

 12 maximumscore 2 
Twee van de volgende drie antwoorden: 
− Socrates zegt dat hij dikwijls wil sterven (als dat waar is)  
− Socrates merkt op dat de doodstraf niet meer mogelijk is in de 

onderwereld / dat hij dan niet meer terechtgesteld kan worden voor zijn 
manier van vragen stellen 

− Socrates merkt op dat schimmen onsterfelijk zijn 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

Tekst 2 
 

 13 maximumscore 1 
In Tekst 1 staat niet dat het teken van Apollo afkomstig is. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 14 maximumscore 1 
In Tekst 1 zegt hij wél dat de dood een soort slaap zou kunnen zijn.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 15 maximumscore 1 
(In de Apologie heeft Socrates gezegd) dat veel mensen menen wijs te zijn 
(maar dat in werkelijkheid niet zijn). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores 

Algemeen 
 

 16 maximumscore 2 
(De tegeneis die Socrates stelt:) Socrates zegt dat hij eigenlijk een 
weldoener is van de stad / dat hij in plaats van straf het voorrecht verdient 
op staatskosten dagelijks de maaltijd te mogen gebruiken (omdat hij een 
weldoener van de stad is). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 1 
Niet fout rekenen wanneer een voorbeeld is genoemd van zijn optreden 
tegenover de mensen die hij onderzoekt/ondervraagt / van zijn optreden 
tegenover de juryleden die hem veroordeeld hebben. 
 
Opmerking 2 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘de tegeneis’, één scorepunt 
toekennen. 
 

Tekst 3 
 

 17 maximumscore 2 
• De persoonsvorm in de hoofdzin ᾐσθάνοντο/ἔλεγεν is in de vertaling 

persoonsvorm in de bijzin geworden  1 
• Het participium φροντίζων is in de vertaling als persoonsvorm in de 

hoofdzin weergegeven 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 1 
Niet fout rekenen, wanneer als een van de twee antwoorden is gegeven: 
de indirecte rede in het Grieks (ὅτι t/m ἕστηκε) is in de vertaling met een 
directe rede weergegeven. 
 
Opmerking 2 
Niet fout rekenen, wanneer als een van de twee antwoorden is gegeven: 
de Griekse zin is in de vertaling gesplitst in meerdere zinnen. 
 

 18 maximumscore 1 
De zin verklaart waarom de soldaten hun matrassen naar buiten hadden 
gebracht / waarom ze buiten waren gaan liggen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 19 maximumscore 1 
Dat Socrates daar héél lang stond (van de ochtend t/m de ochtend van de 
volgende dag) / dat Socrates een groot uithoudingsvermogen had. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 1 
Socrates bidt (tot de zon).  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 21 maximumscore 1  
ἐσκεδασμένων (ἤδη τῶν ἀνθρώπων) (regel 16-17) 
 

 22 maximumscore 2 
• Aristophanes wilde Socrates belachelijk maken 1 
• terwijl Alcibiades wil illustreren hoe dapper/zelfverzekerd Socrates was 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 23 maximumscore 1 
Het betreft een uitspraak die bedoeld is als algemene waarheid (en die niet 
alleen verwijst naar de specifieke situatie van dat moment). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Fout rekenen: praesens historicum 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1  
Alcibiades was mede verantwoordelijk voor de nederlaag van Athene in de 
Peloponnesische Oorlog. (Hij zou daarom op weinig sympathie van de jury 
hebben kunnen rekenen / Aan zijn getuigenverklaring zou de jury daarom 
weinig waarde gehecht hebben).  
Of woorden van overeenkomstige strekking.   
 

Tekst 4 en Tekst 3 
 

 26 maximumscore 1 
ἐμοὶ (καὶ) τἀριστεῖα ἔδοσαν (οἱ στρατηγοί) (regel 9)  
 

 27 maximumscore 3 
• a. Niemand anders probeerde Alcibiades te redden behalve Socrates  1 
•     Hij redde zowel Alcibiades zelf als zijn wapenrusting 1 
• b. De Crescenzo zegt dat Socrates Alcibiades op zijn rug droeg / dat 

    ze dwars door een horde vijanden vluchten 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
῎Αρτι ἥκεις ἢ πάλαι; ᾿Επιεικῶς πάλαι. 
Ben jij zojuist gekomen / Kwam/Kom jij zojuist of lang geleden? Behoorlijk 
lang geleden. 
 
Niet fout rekenen: ἢ πάλαι of ben je er al lang? 
ἥκεις niet vertaald als 2e pers. ev. van ἥκω 0 
ἢ elke andere vertaling behalve ‘of’ of een synoniem daarvan 0 
πάλαι niet vertaald als bijwoord 0 
 
Kolon 29 

 29 maximumscore 2 
Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, 
Waarom heb je mij dan niet meteen gewekt / wekte jij mij dan niet meteen, 
 
εὐθὺς rechtstreeks 1 
εὐθὺς (op)recht/openhartig/openlijk 0 
ἐπήγειράς niet vertaald als 2e pers. ev. aor. van ἐπεγείρω 0 
ἐπεγείρω opwekken 1 
ἐπεγείρω aanmoedigen 0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 1 
ἀλλὰ σιγῇ παρακάθησαι; 
maar zit je er zwijgend bij? 
 
ἀλλὰ vertaald als vorm van ἄλλος 0 
σιγῇ vertaald als persoonsvorm  0 
παρακάθησαι niet vertaald als 2e pers. ev. praesens  0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 1 
Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες·  
Dat heb ik met opzet niet gedaan bij Zeus, (o) Socrates; 
 
μὰ τὸν Δία niet vertaald als uitroep  0 
Δία niet vertaald met Zeus  0 
ὦ Σώκρατες niet vertaald als vocativus  0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 32 
 32 maximumscore 2 

οὐδ' ἂν αὐτὸς ἤθελον (kolon 33) εἶναι.  
ik zou zelf willen dat ik niet was / niet willen zijn. 
 
ἂν niet uitgedrukt  0 
αὐτὸς vertaald met persoonlijk voornaamwoord (bijv. hij)  0 
οὐδ'  ἤθελον ik weigerde  0 
ἤθελον niet vertaald als 1e pers. ev. imperfectum van ἐθέλω  0 
ἐθέλω weigeren/zullen/plegen / in staat zijn  0 
εἶναι niet vertaald als inf. van εἰμί (zijn)  0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 1 
ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ 
(én) in zo'n (grote) slapeloosheid en verdriet 
 
τοσαύτῃ niet bijvoeglijk verbonden met ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ  0 
λύπῃ niet vertaald als zelfst. nw. afhankelijk van ἐν  0 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
Ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι θαυμάζω 
Maar ook bewonder ik jou / verwonder ik me over jou al lang 
 
καὶ σοῦ ook jou  1 
ἀλλὰ καὶ σοῦ andere (dingen) en jou  0 
πάλαι niet vertaald als bijwoord  0 
πάλαι  lang geleden  1 
θαυμάζω  ik bewonderde  1 
θαυμάζω zich afvragen  0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 35 
 35 maximumscore 2 

αἰσθανόμενος ὡς ἡδέως καθεύδεις·  
wanneer/omdat ik merk hoe/dat jij lekker/aangenaam / met genoegen ligt 
te slapen / slaapt; 
 
αἰσθανόμενος participium nevenschikkend vertaald  0 
αἰσθανόμενος niet verbonden met het onderwerp van θαυμάζω  0 
αἰσθανόμενος voortijdig vertaald  1 
αἰσθανόμενος concessief vertaald  0 
ὡς ἡδέως καθεύδεις niet vertaald als bijzin die afhankelijk is van 
αἰσθανόμενος  0 
ὡς elke andere vertaling behalve ‘dat/hoe’ of een synoniem daarvan  0 
ἡδέως graag  1 
καθεύδεις vertaald als verleden tijd  1 
Indien ook θαυμάζω (kolon 34) als verleden tijd is vertaald, hier niet meer 
aanrekenen. 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 1 
καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον,  
en met opzet wekte ik je niet, 
 
Niet fout rekenen: ἤγειρον ik heb gewekt 
καὶ ook  0 
ἐπίτηδές οὐκ niet met opzet  0 
ἤγειρον niet vertaald als 1e pers. ev.  0 
ἤγειρον vertaald als praesens  0 
ἤγειρον niet vertaald als werkwoordsvorm van ἐγείρω  0 
Indien ook in kolon 29 ἐπήγειράς niet vertaald is als vorm van ἐπεγείρω, 
hier niet meer aanrekenen 
ἐγείρω aanmoedigen/opwekken  0 
Indien ook in kolon 29 ἐπεγείρω is vertaald als aanmoedigen/opwekken, 
hier niet meer aanrekenen 
 
Kolon 37 

 37 maximumscore 2 
ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς.  
opdat je / om ervoor te zorgen dat je zo aangenaam mogelijk je tijd 
zou/zult doorbrengen / doorbrengt/doorbracht. 
 
om zo aangenaam mogelijk te leven  0 
ἵνα waar  0 
ὡς ἥδιστα zo graag mogelijk  1 
διάγῃς vertaald met onjuist onderwerp  0 
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Kolon 38 
 38 maximumscore 2 

Καὶ πολλάκις μὲν δή σε (kolon 39) ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου,  
En/ook heb ik (weliswaar) (natuurlijk/dus) je dikwijls als gelukkig 
beschouwd/genoemd wegens/om je manier van doen / karakter, 
 
σε τοῦ τρόπου jouw karakter  1 
ηὐδαιμόνισα vertaald als praesens  1 
ηὐδαιμόνισα vertaald als futurum  0 
ηὐδαιμόνισα niet vertaald als 1e pers. ev.  0 
τοῦ τρόπου genitivus niet vertaald als afhankelijk van ηὐδαιμόνισα  0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 2 
καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ 
ook vroeger/eerder in je/het hele leven 
 
καὶ en  1 
πρότερον niet vertaald als bijwoord  0 
πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ voor in het hele leven  0 
ἐν παντὶ τῷ βίῳ in ieder leven  0 
 
Kolon 40 

 40 maximumscore 2 
πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ,  
maar/en verreweg 't meest bij/in de ramp/gebeurtenis die zich nu voordoet 
/ nabij is / (je) te wachten staat / overkomen is, 
 
πολὺ μάλιστα veel meer / vooral veel / zeer zeker  1 
μάλιστα meestal/ongeveer  0 
νῦν niet verbonden met παρεστώσῃ  1 
παρεστώσῃ niet vertaald als participium bij συμφορᾷ  0 
παρεστώσῃ participium predicatief vertaald  1 
ἡ συμφορά geluk  0 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 2 
ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πρᾴως φέρεις. 
hoe gemakkelijk en kalm jij die (ver)draagt / zo gemakkelijk en kalm als jij 
die (ver)draagt / (om)dat jij die gemakkelijk en kalm (ver)draagt.  
 
Niet fout rekenen: zo gemakkelijk en kalm (ver)draag jij die 
ὡς opdat / zo … mogelijk  0 
αὐτὴν zelf  0 
φέρω brengen/halen/wegdragen/veroorzaken/leiden  0 
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Kolon 42 
 42 maximumscore 2 

Καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν  
Want, (o) Crito, het zou verkeerd (kunnen) zijn / zal wel / kan verkeerd zijn 
dat ik boos word 
 
Niet fout rekenen: ἀγανακτεῖν boos te worden  
Niet fout rekenen: καὶ γὰρ want ook / en immers 
ὦ Κρίτων niet vertaald als vocativus  0 
πλημμελὲς niet vertaald als naamwoordelijk deel van het gezegde  0 
εἴη vertaald met onjuist onderwerp  0 
εἴη potentialis niet uitgedrukt  0 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 1 
τηλικοῦτον ὄντα,  
zo oud (zijnde) / terwijl/wanneer/hoewel/omdat ik zo oud / van zo'n leeftijd 
ben, 
 
τηλικοῦτος zo jong / zo groot  0 
ὄντα vertaald met onjuist onderwerp  0 
 
Kolon 44 

 44 maximumscore 2 
εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.  
als het nodig is eindelijk/nu/aanstonds/dadelijk te sterven / mijn leven te 
beëindigen / als ik eindelijk moet sterven. 
 
εἰ niet vertaald als voegwoord  0 
δεῖ elke andere vertaling behalve ‘het is nodig’ of een synoniem daarvan 0 
ἤδη voortaan  0 
τελευτᾶν niet vertaald als infinitivus  0 
τελευτάω eindigen  1 
τελευτάω voltooien/vervullen/ophouden  0 
 

Pagina: 305Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 800025-1-004c 13 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 45 
 45 maximumscore 2 

Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἁλίσκονται, 
Ook anderen die zo oud zijn / van zo'n leeftijd, (o) Socrates, komen terecht 
in zulke rampen/gebeurtenissen,  
 
Niet fout rekenen: συμφοραῖς vertaald als enkelvoud (ramp/gebeurtenis) 
και en  1 
ἄλλοι alle  0 
ἄλλοι de andere(n)  0 
ὦ Σώκρατες niet vertaald als vocativus  0 
τηλικοῦτος zo jong / zo groot  0 
ἐν τοιαύταις συμφοραῖς niet afhankelijk vertaald van ἁλίσκονται  0 
ἡ συμφορά geluk  0 
ἁλίσκονται vertaald als verleden/voltooide tijd  1 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 2 
ἀλλ' οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία  
maar d(i)e/hun leeftijd belet hen helemaal niet 
 
ἀλλ' vertaald als vorm van ἄλλος  0 
οὐδὲν niet(s)  1 
αὐτοὺς zelf  0 
αὐτοὺς hen zelf  1 
ἐπιλύεται vertaald als verleden/voltooide tijd  1 
Indien ook ἁλίσκονται (kolon 45) als verleden/voltooide tijd is vertaald, hier 
niet meer aanrekenen 
ἐπιλύεται vertaald met onjuist onderwerp / lijdend voorwerp  0 
ἡλικία bloei van het leven / leeftijdgenoten  0 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 2 
τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ.  
om boos te worden op/over/door het aanwezige ongeluk/lot. 
 
μὴ οὐχὶ (een van) beide met 'niet' vertaald  0 
παρούσῃ participium predicatief vertaald  1 
πάρειμι voorbijgaan  0 
ἡ τύχη beschikking/toeval  1 
ἡ τύχη kans/geluk/succes  0 
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Kolon 48 
 48 maximumscore 1 

Ἔστι ταῦτα.  
Dat is waar/zo. 
 
ταῦτα  hetzelfde / dezelfde dingen  0 
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 2 
Ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρῲ ἀφῖξαι; 
Maar waarom ben je (eigenlijk) zo vroeg gekomen? 
 
ἀλλὰ  vertaald als vorm van ἄλλος  0 
τί wat?  1 
τί  iets  0 
δὴ inderdaad/natuurlijk  1 
ἀφῖξαι  kom je  1 
ἀφῖξαι  niet vertaald als 2e pers. ev. 0 
ἀφικνέομαι  terechtkomen  0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Plato, Apologie 39e1-41c7 minus ἐγὼ  t/m νύκτας  
tekst 2 Uit: Charivarius, Het einde van Sokrates 
tekst 3 Plato, Symposium 220c3-221c1 
tekst 4 Uit: L. De Crescenzo, Geschiedenis van de Griekse filosofie 
tekst 5 Plato, Crito 43a9-c4 
vraag 16 Uit: Xenophon, Apologie: Socrates’ verdediging (vertaling M. Op de Coul) 
 
 

einde  800025-1-004c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 

 Grieks 
 

 
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-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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 de CEVO. 
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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 
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; 

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. 
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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 de CEVO. 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 78 scorepunten worden behaald. 
 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een 

vraag zijn mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal 

woorden is overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden 
gebracht. 

3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden 
gecompenseerd door de juiste weergave van de rest van het kolon. 

4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot 
een onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / 
meerdere scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout 
en het maximum van het desbetreffende kolon. 

5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord 
niet van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in 
mindering brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Bij de beoordeling van een citaatvraag moet de score 0 worden toegekend indien 
het citaat langer of korter is dan aangegeven, tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 

 
Tekst 1

 
 1 maximumscore 1 

enjambement (προδοῦσα σοὺς) παῖδας (regel 305-306) 
 
Opmerking 
Alleen een scorepunt toekennen indien de combinatie van stilistisch middel 
en citaat juist is. 
 

 2 maximumscore 1 
Phaedra reageert, omdat de voedster de naam Hippolytus heeft genoemd. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 3 maximumscore 1 
(De voedster denkt dat Phaedra niet aan Hippolytus herinnerd wil worden) 
omdat hij bij haar dood aanspraak zal maken op de rechten van een 
wettige zoon (en zo de meester zal worden over haar kinderen). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 4 maximumscore 2 
• Phaedra is slachtoffer van door een vijand toegebracht leed 1 
• Theseus heeft iets verkeerds gedaan (tegenover Phaedra) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 5 maximumscore 2 
• a. Phaedra is buiten haar wil / door toedoen van de godin Aphrodite 

    verliefd geworden op Hippolytus 1 
• b. Hippolytus weet niet dat Phaedra verliefd op hem is geworden (en 

    kan haar dus niet met opzet te gronde richten) 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 6 maximumscore 1  
De voedster houdt de hand van Phaedra stevig vast, zoals blijkt uit 
regel 325 / De voedster grijpt Phaedra bij de knieën vast, zoals blijkt uit 
regel 326. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 7 maximumscore 1 
μίασμα (regel 317)  
 

 8 maximumscore 1 
(Het recht dat de voedster heeft op) informatie / uitleg (over wat Phaedra 
drijft tot zelfmoord). 
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 1 
Haar familieleden waren (ook) ongelukkig in de liefde (en Phaedra is zelf 
ook getroffen door een ongelukkige liefde). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 10 maximumscore 1 
ὀλῇ (regel 329) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: κάκ’ (ὦ τάλαινά) σοι τάδ’ (εἰ πεύσῃ, κακά) / (κάκ’ ὦ 
τάλαινά) σοι τάδ’ (εἰ πεύσῃ,) κακά (regel 327) 
 

 11 maximumscore 2 
• In het Grieks is ἐχθρὸν een bijvoeglijk naamwoord / De persoonsvorm 

in de hoofdzin (εἰσορῶ) 1 
• In de vertaling is dit weergegeven met een persoonsvorm (ik haat) / is 

in de vertaling weergegeven met een persoonsvorm in de bijzin (dat ik 
zie) 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

Tekst 2 en tekst 1 
 

 12 maximumscore 1 
(χεῖρες μὲν ἁγναί) φρὴν δ' ἔχει μίασμά τι (regel 317) 
 

 13 maximumscore 2 
τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦθ'  ὅ σ'  ἐξαίρει θανεῖν (regel 322) 
 
Opmerking 
Wanneer als antwoord is gegeven τί γὰρ τὸ δεινὸν (τοῦθ'), één scorepunt 
toekennen. 
 

 14 maximumscore 1 
Je siddert als ik nu het stilzwijgen verbreek (regel 238). 
 

 15 maximumscore 2 
• De voedster / Oenone probeert in tekst 2 Phaedra over te halen door  

haar toewijding/trouw aan Phaedra in herinnering te brengen / door te 
zeggen dat zij alles (haar land, haar kinderen) voor Phaedra heeft 
opgegeven  1 

• De voedster probeert Phaedra over te halen door te dreigen zichzelf 
van het leven te beroven / door te verklaren dat Phaedra maar een 
ander moet zoeken die haar ogen moet sluiten omdat zij dat zelf niet 
meer kan doen (omdat zij dan al dood is)  1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 3 
 

 16 maximumscore 1 
(πατὴρ μὲν οὖν σοι) πόντιος (regel 1318) 
 
Opmerking 
Fout rekenen: πατρὸς (regel 1315) 
 

 17 maximumscore 2 
• a. (In een brief / Op een schrijftablet meldt Phaedra) dat Hippolytus 

    haar heeft aangerand 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking 
• b. (ἀλλ'  ὅμως) ἔπεισέ σε (regel 1312) 1 
 

 18 maximumscore 2 
• Aphrodite  1 
• de voedster  1 
 

 19 maximumscore 2 
• a. Phaedra heeft zich verzet tegen haar liefdesgevoelens voor 

    Hippolytus 1 
• b. Phaedra heeft Hippolytus vals beschuldigd / is (door haar leugens)  

    verantwoordelijk voor de dood van Hippolytus 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking  
Bij a. Niet fout rekenen: Phaedra heeft haar liefdesgevoelens niet 
uitgesproken tegenover Hippolytus. 
 

 20 maximumscore 2 
• a. Dan was hij ingegaan op het voorstel van de voedster 1 
• b. Dan had hij Theseus verteld dat Phaedra verliefd op hem was / Dan 

    had hij zich niet gebonden gevoeld aan zijn eed 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 21 maximumscore 2 
• σαφεῖς  1 
• Dit woord geeft aan dat de vervloekingen betrouwbaar/zeker zijn en 

dus zullen uitkomen. Uit de vertaling blijkt hiervan niets 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 2 
• In regel 1304 wordt met Κύπρις de liefde / de liefdesgevoelens van 

Phaedra bedoeld 1 
• In regel 1327 wordt met Κύπρις de godin Aphrodite / de godin van de 

liefde bedoeld 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 23 maximumscore 1 
De goden hebben de onderlinge afspraak elkaars plannen niet te 
dwarsbomen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: omdat ze bang was voor Zeus. 
 

 24 maximumscore 2 
• Aristoteles bedoelt met ἁμαρτία een verkeerd inzicht van een 

hoofdpersoon in de situatie. (Dit beïnvloedt het verloop van de 
handeling) 1 

• In regel 1334 gaat het om het verkeerde inzicht dat Theseus van de 
situatie had. Hij hechtte geloof aan Phaedra’s boodschap en besloot 
daarom zijn zoon te straffen 1 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Illustratie 

 
 25 maximumscore 3 

• De afbeelding komt meer overeen met de Phaedra van Seneca  1 
• omdat Phaedra hier zelf Hippolytus probeert te verleiden (en de 

voedster kijkt geschrokken toe) 1 
• In de Hippolytus van Euripides neemt Phaedra zelf geen initiatief, maar 

probeert de voedster Hippolytus over te halen 1 
Of woorden van overeenkomstige strekking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 314Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 700025-1-004c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

4.2  Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Kolon 26 

 26 maximumscore 1 
πολλῶν μὲν ἄρχεις,  
Over vele(n) / over veel heers jij, 
 
πολλῶν niet vertaald als vorm van πολύς  0 
πολλῶν niet vertaald als lijdend voorwerp van ἄρχεις  0 
πολύς de meesten / de massa  0 
πολύς groot/ver/lang/hevig  0 
ἄρχεις niet vertaald als 2e persoon enkelvoud praesens van ἄρχω  0 
ἄρχω beginnen met  0 
 
Kolon 27 

 27 maximumscore 2 
πολυπλέθρους δέ σοι γύας λείψω·  
en ik zal aan jou (het) uitgestrekt(e) bouwland / (de) uitgestrekte akkers 
nalaten / voor jou (het) uitgestrekt(e) bouwland achterlaten; 
 
δέ maar  1 
σοι verbonden met γύας  0 
γύας niet vertaald als lijdend voorwerp  0 
γύας (de) akker  1 
λείψω vertaald als praesens  1 
λείψω vertaald als verleden of voltooide tijd  0 
λείψω laat ik nalaten  0 
λείψω vertaald als 2e persoon enkelvoud  0 
λείπω overlaten  1 
λείπω verlaten / in de steek laten  0 
 
Kolon 28 

 28 maximumscore 2 
πατρὸς γὰρ ταῦτ’ ἐδεξάμην πάρα. 
want die/deze/dit/dat/het heb ik ontvangen/gekregen / ontving ik van (de 
kant van) (mijn) vader. 
 
πατρὸς niet vertaald als genitivus afhankelijk van πάρα 0 
ταῦτ’  niet vertaald als lijdend voorwerp  0 
ἐδεξάμην niet vertaald als vorm van δέχομαι 0 
ἐδεξάμην niet vertaald als verleden of voltooide tijd  0 
ἐδεξάμην vertaald als 1e persoon meervoud  0 
ἐδεξάμην onthalen/verwelkomen/afwachten/verwachten  0 
πάρα weg van / bij ... vandaan  1 
πάρα vertaald als πάρα met dativus/accusativus / als bijwoord  0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 29 
 29 maximumscore 2 

τί δῆτά σ’ ἠδίκηκα;  
In welk opzicht dan / toch (wel) / hoe zo heb ik je onrechtvaardig 
behandeld? / Welk onrecht heb ik je dan aangedaan? 
 
Niet fout rekenen: ἠδίκηκα vertaald met onvoltooid verleden tijd 
Niet vertaald als vraagzin  0 
Heb ik je in enig opzicht onrechtvaardig behandeld?  1 
τί waarom  0 
τί wie  0 
δῆτα zeker/inderdaad  1 
ἠδίκηκα niet vertaald als vorm van ἀδικέω  0 
ἠδίκηκα vertaald als plusquamperfectum (ik had onrechtvaardig 
behandeld) / praesens  1 
ἠδίκηκα niet vertaald als 1e persoon enkelvoud  0 
ἀδικέω zich vergissen / verwoesten  0 
 
Kolon 30 

 30 maximumscore 1 
τοῦ σ’ ἀποστερῶ; 
Waarvan beroof ik je? / wat ontneem ik je?  
 
τοῦ niet vragend vertaald  0 
ἀποστερῶ vertaald als verleden tijd / futurum  0 
 
Kolon 31 

 31 maximumscore 2 
μὴ θνῇσχ’ ὑπὲρ τοῦδ’ ἀνδρός,  
Sterf niet ten behoeve van / ter bescherming van / voor deze man/persoon, 
 
Niet fout rekenen: ὑπὲρ τοῦδ’ ἀνδρός voor mij 
μὴ niet vertaald / niet vertaald als ontkenning  0 
θνῇσχ’ niet vertaald als imperativus  0 
ὑπὲρ door/onder/boven / over (... heen)  0 
τοῦδ’ die 0 
τοῦδ’ niet vertaald als aanwijzend voornaamwoord bij ἀνδρός (behoudens 
‘mij’)  0 
ἀνδρός niet vertaald als genitivus afhangend van ὑπὲρ 0 
ἀνδρός mannelijk/dapper  0 
ὁ ἀνήρ echtgenoot  0 
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Vraag Antwoord Scores 

Kolon 32 
 32 maximumscore 1 

οὐδ’ ἐγὼ πρὸ σοῦ. 
(en/ook) ik sterf niet / zoals ik niet sterf / wil sterven voor / ter bescherming 
/ ten behoeve / in de plaats van jou / in jouw plaats. 
 
Niet fout rekenen: οὐδ’ noch 
οὐδ’ maar niet / zelfs niet / niet eens  0 
πρὸ σοῦ voordien/daarvoor  0 
πρὸ vertaald als bijwoord  0 
σοῦ vertaald als genitivus van σός  0 
 
Kolon 33 

 33 maximumscore 2 
χαίρεις ὁρῶν φῶς·  
Jij bent blij (om) het (dag-/zon-/levens)licht / de dag te zien / 
terwijl/wanneer/nu/omdat jij het daglicht ziet / jij ziet graag het daglicht; 
 
ὁρῶν niet vertaald als werkwoordsvorm van ὁράω  0 
ὁρῶν voortijdig vertaald / concessief vertaald  0 
ὁρῶν niet vertaald met ´jij´ als onderwerp  0 
τὸ φῶς licht van een fakkel / van de ogen / 
redding/vreugde/geluk/overwinning  0 
τὸ φῶς man/mens  0 
 
Kolon 34 

 34 maximumscore 2 
πατέρα δ’ οὐ χαίρειν δοκεῖς; 
(maar/en) denk/meen je dat je vader daarover/daarmee niet blij is? 
 
Niet fout rekenen: (maar/en) denk je niet dat je vader daarover/daarmee 
blij is? 
Niet fout rekenen: πατέρα een vader 
Niet vertaald als vraagzin  0 
(maar/en) lijkt/schijnt het je dat je vader daarover/daarmee niet blij is 1 
(maar/en) lijkt/schijnt het (je) goed dat je vader daarover/daarmee niet blij 
is  0 
πατέρα niet vertaald als subjectsaccusativus van de A.c.I.  0 
πατέρα vertaald als meervoud  1 
πατέρα vaderland  0 
bij χαίρειν geen ´daarover/daarmee´ o.i.d. aangevuld 1 
οὐ χαίρειν δοκεῖς schijn jij niet blij te zijn  0 
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 700025-1-004c 11 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 35 
 35 maximumscore 2 

ἦ μὴν πολύν γε τὸν κάτω λογίζομαι χρόνον, 
Werkelijk / Ik verzeker je, als lang beschouw ik de tijd in de onderwereld, 
 
ἦ zij/die  0 
ἦ die (betrekkelijk voornaamwoord)  0 
ἦ of  0 
ἦ ik was  0 
ἦ μὴν de maand  0 
μὴν maar/weliswaar  1 
πολύν niet (predicatief) verbonden met τὸν κάτω χρόνον  0 
πολύς groot/veel  1 
πολύν ver/hevig  0 
πολύν γε τὸν κάτω λογίζομαι χρόνον de tijd in de onderwereld wordt door 
mij als lang beschouwd  1 
πολύν γε τὸν κάτω λογίζομαι χρόνον de tijd in de onderwereld wordt als 
lang beschouwd  0 
 
Kolon 36 

 36 maximumscore 2 
τὸ δὲ ζῆν μικρόν, ἀλλ'  ὅμως γλυκύ. 
(maar/en) het leven als kort / iets korts, maar toch (als) aangenaam/zoet / 
iets aangenaams. 
 
Niet fout rekenen: (maar/en) het leven is kort, maar toch aangenaam/zoet / 
(maar/en) het leven kort, maar toch aangenaam/zoet 
(maar/en) (als) het korte, maar toch zoete leven  0 
τὸ lidwoord niet vertaald  1 
μικρός weinig/klein  1 
μικρός onbeduidend  0 
ἀλλ' vertaald als vorm van ἄλλος  0 
ὅμως op gelijke wijze / evenzeer  1 
γλυκύς lief  1 
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 700025-1-004c 12 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 37 
 37 maximumscore 2 

σὺ γοῦν ἀναιδῶς διεμάχου τὸ μὴ θανεῖν, 
Jij verzette je er althans/tenminste schaamteloos/schandelijk tegen / bleef 
je er althans schaamteloos tegen verzetten om te sterven, 
 
Niet fout rekenen: θανεῖν dood zijn  
ἀναιδῶς niet vertaald als bijwoord  0 
ἀναιδῶς verbonden met θανεῖν 0 
ἀναιδῶς zonder ontzag / meedogenloos / roekeloos  1 
διεμάχου vertaald als imperativus  0 
διεμάχου jij hebt je verzet 1 
διεμάχου μὴ jij verzette je niet  0 
διεμάχου τὸ μὴ θανεῖν jij verzette je ertegen om niet te sterven  0 
θανεῖν gedood worden 1 
 
Kolon 38 

 38 maximumscore 2 
καὶ ζῇς παρελθὼν τὴν πεπρωμένην τύχην, 
en (je) leeft (nog) / blijft leven, nadat/omdat je je/het voorbestemde lot / de 
voorbestemde beschikking voorbijgegaan bent / want/en je bent je/het 
voorbestemde lot voorbijgegaan, 
 
καὶ ook  1 
ζῇς niet vertaald als 2e persoon indicativus praesens van ζήω  0 
παρελθὼν niet vertaald als werkwoordsvorm van παρέρχομαι  0 
παρελθὼν conditioneel vertaald  0 
παρελθὼν vertaald met onjuist onderwerp  0 
παρέρχομαι overtreffen  1 
παρέρχομαι verstrijken / aankomen bij / binnengaan  0 
τὴν πεπρωμένην τύχην niet vertaald als lijdend voorwerp bij παρελθὼν 0 
ἡ τύχη het handelen / ingrijpen / toeval/omstandigheid/kans/(on)geluk  0 
 
Kolon 39 

 39 maximumscore 1 
ταύτην κατακτάς·  
nadat/omdat je haar / die (vrouw) gedood hebt / hebt laten sterven / want 
je hebt haar gedood / laten sterven; 
 
ταύτην niet vertaald als lijdend voorwerp bij κατακτάς 0 
ταύτην dat  0 
κατακτάς niet vertaald als werkwoordsvorm van κατακτείνω  0 
κατακτάς gelijktijdig vertaald  0 
κατακτάς concessief/conditioneel vertaald  0 
κατακτάς vertaald met onjuist onderwerp  0 
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 700025-1-004c 13 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 40 
 40 maximumscore 2 

εἶτ' ἐμὴν ἀψυχίαν λέγεις, γυναικὸς, ὦ κάκισθ', ἡσσημένος, 
spreek je vervolgens/daarna over mijn lafheid, (o) grootste lafaard/zeer 
laffe / zeer waardeloze / zeer nietswaardige (man), overwonnen door 
je/een vrouw, 
 
Niet fout rekenen: niet vertaald als vraagzin 
εἶτ' verder  1 
ἐμὴν niet vertaald als bezittelijk voornaamwoord bij ἀψυχίαν 0 
ἀψυχίαν niet vertaald als lijdend voorwerp  0 
λέγεις niet vertaald als indicativus praesens 2e persoon enkelvoud  0 
ὦ κάκισθ' niet vertaald als vocativus  0 
κάκισθ' niet vertaald als overtreffende trap  1 
κακός onbekwaam/onbetrouwbaar  1 
κακός van lage afkomst  0 
 
Kolon 41 

 41 maximumscore 1 
ἥ τοῦ καλοῦ σοῦ προὔθανεν νεανίου; 
die voor / ten behoeve van zo'n mooie jongen als jij gestorven is? 
 
als zelfstandige vraagzin vertaald  0 
ἥ niet vertaald als betrekkelijk voornaamwoord  0 
ἥ niet vertaald als onderwerp van προὔθανεν 0 
τοῦ καλοῦ σοῦ νεανίου genitivus niet vertaald als afhangend van 
προὔθανεν 0 
προθνῃσκω eerder/tevoren sterven 0 
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 700025-1-004c 14 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 42 
 42 maximumscore 2 

σοφῶς δ' ἐφηῦρες ὥστε μὴ θανεῖν ποτε, 
(En/maar) op een slimme/knappe/verstandige wijze heb jij een manier 
ontdekt/uitgevonden (zo)dat je nooit sterft/zult sterven / hoeft te sterven / 
heb jij een manier ontdekt om nooit te (hoeven) sterven, 
 
Niet fout rekenen: θανεῖν dood zijn 
Niet fout rekenen: σοφῶς δ' ἐφηῦρες je hebt een slimme manier bedacht 
σοφῶς niet vertaald als bijwoord (behoudens ‘slimme manier’)  0 
σοφός duidelijk/helder  0 
ἐφηῦρες niet vertaald als 2e persoon enkelvoud van de indicativus aoristus 
van ἐφευρίσκω  0 
ὥστε zoals  0 
ὥστε vertaald als bijwoord  0 
μὴ ποτε ooit / soms niet 0 
θανεῖν niet vertaald met ´jij´ als onderwerp  0 
θανεῖν gedood worden  1 
ποτε toch/wanneer  0 
 
Kolon 43 

 43 maximumscore 2 
εἰ τὴν παροῦσαν κατθανεῖν πείσεις ἀεὶ γυναίχ' ὑπὲρ σοῦ· 
als je steeds de vrouw die je op dat moment hebt, zult overhalen (om) te 
sterven ten behoeve van / ter bescherming van / voor jou; 
 
εἰ niet vertaald als voegwoord  0 
εἰ of / om te zien of  0 
τὴν παροῦσαν γυναίχ' niet vertaald als lijdend voorwerp van πείσεις 0 
κατθανεῖν gestorven te zijn  0 
καταθνῄσκω sneuvelen / gedood worden  1 
πείσεις niet vertaald als 2e persoon enkelvoud indicativus van πείθω  0 
πείσεις vertaald met tegenwoordige tijd  1  
πείσεις vertaald als aoristus  0 
ἀεὶ verbonden met κατθανεῖν 0 
ὑπὲρ door/onder/boven / over (... heen)  0 
ὑπὲρ vertaald als ὑπὲρ met accusativus  0 
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 700025-1-004c 15 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 44 
 44 maximumscore 1 

κᾆτ' ὀνειδίζεις φίλοις  
en scheld jij daarna/vervolgens op (je) dierbaren/vrienden / maak jij daarna 
(je) dierbaren verwijten  
 
Niet fout rekenen: niet vertaald als vraagzin 
εἶτα verder  0 
ὀνειδίζεις niet vertaald als 2e persoon enkelvoud van de indicativus 
praesens  0 
φίλοις niet vertaald als afhangend van ὀνειδίζεις 0 
 
Kolon 45 

 45 maximumscore 2 
τοῖς μὴ θέλουσι δρᾶν τάδ',  
die dit/dat niet willen doen / niet bereid zijn dit te doen, 
 
Niet fout rekenen: omdat/als zij dit niet willen doen  
die willen dat jij dit niet doet  0 
μὴ verbonden met ὀνειδίζεις (kolon 44)  0 
μὴ niet als ontkenning vertaald  0 
θέλουσι vertaald als hoofdwerkwoord  0 
δρᾶν niet vertaald als infinitivus afhangend van θέλουσι 0 
δρᾶν niet vertaald als infinitivus praesens  0 
τάδ' niet vertaald als lijdend voorwerp bij δρᾶν 0 
 
Kolon 46 

 46 maximumscore 1  
αὐτὸς ὢν κακός; 
terwijl/hoewel je zelf laf / een lafaard bent? 
 
Niet fout rekenen: maar/en zelf ben je laf? 
αὐτὸς hij/dezelfde  0 
ὢν niet vertaald als participium van εἰμί (zijn)  0 
ὢν niet vertaald met ´jij´ als onderwerp  0 
κακός niet vertaald als naamwoordelijk deel van het gezegde  0 
κακός van lage afkomst / onbekwaam/onbetrouwbaar  0 
 
Kolon 47 

 47 maximumscore 1 
σίγα· 
Zwijg; 
 
σίγα niet vertaald als imperativus 0 
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 700025-1-004c 16 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Kolon 48 
 48 maximumscore 2 

νόμιζε δ' (kolon 49) φιλεῖν ἅπαντας. 
(en/maar) bedenk/geloof/meen dat allen/iedereen van het leven 
houden/houdt. 
 
νόμιζε niet vertaald als imperativus  0 
νομίζω beschouwen als  1 
νομίζω de gewoonte hebben / gebruiken  0 
φιλεῖν niet vertaald als infinitivus van de A.c.I. 0 
φιλέω gastvrij ontvangen / kussen / graag doen / gewoon zijn  0 
ἅπαντας niet vertaald als subjectsaccusativus van de A.c.I.  0 
ἅπαντας alles  0 
 
Kolon 49 

 49 maximumscore 1 
εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς ψυχήν 
als jij van je/jouw eigen leven houdt 
 
εἰ niet vertaald als voegwoord  0 
εἰ of / om te zien of  0 
σαυτοῦ niet vertaald als bepaling bij τὴν ψυχήν 0 
φιλεῖς niet vertaald als 2e persoon enkelvoud van de indicativus praesens 0 
φιλέω gastvrij ontvangen / kussen / graag doen / gewoon zijn  0 
Indien ook in kolon 48, hier niet opnieuw aanrekenen 
ψυχή schim/verstand/moed  0 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Euripides, Hippolytus 304-361 
tekst 2 Racine, Phèdre 217-245; vertaling Laurens Spoor 
tekst 3 Euripides, Hippolytus 1283-1341; vertaling 1283-1295 Courteaux & Claes 
illustratie 19e eeuwse staalgravure uit: J. Racine, Oeuvres Complètes. Paris, Garnier-Frères, 

Nouvelle édition 
tekst 4 Euripides, Alcestis 679-704; vertaling 679-686 Courteaux & Claes 
 

einde  700025-1-004c* 
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600025-1-04c  Begin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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 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 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. 

1 Lees verder 

G
rie

ks 20 06 

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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600025-1-04c 2 Lees verder 

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; 
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. 
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een 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 de CEVO. 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. 
 
N.B. 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 het examen Grieks VWO kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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600025-1-04c 3 Lees verder 

1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een vraag zijn 
mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden gebracht. 
 
3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
 
5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord niet 
van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in mindering 
brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
 
6 Bij de beoordeling van een citaatvraag moet de score 0 worden toegekend indien het 
citaat langer of korter is dan aangegeven, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
vermeld. 
 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
Tekst 1 Gesprek tussen Nestor en Telemachus  
 
Maximumscore 1 

 1  Ithaca 
 
Opmerking 
Fout rekenen: Mycene / het paleis van Odysseus. 
 

 2  B 

 
Maximumscore 1 

 3  μνηστῆρας (regel 206) 
 
Maximumscore 2 

 4  • Bij het gebruik van φίλε zou de laatste lettergreep kort zijn, terwijl op deze plaats in het 
vers voor het metrum een lange lettergreep vereist is   1  

• Bij het gebruik van φίλος wordt de laatste lettergreep (door positie) lang  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 5  (ἵνα) τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐῢ εἴπῃ (regel 200) 
 
Maximumscore 2 

 6  • Nestor spreekt de wens uit dat Athene zich bekommert om Telemachus. Hij weet niet dat 
Athene Telemachus op dat moment bijstaat  1  

• De lezer weet dit wel  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Maximumscore 2 

 7  • a. Formules zijn vaste woordcombinaties (die in het schema van de hexameter passen)  1  
• b. De ἀοιδοί droegen hun liederen improviserend voor. Vaste woordcombinaties waren 

    hierbij een hulpmiddel  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 8  regel 214-215 
 
Maximumscore 1 

 9  Athene verwijt Telemachus dat hij twijfelt aan de macht van de goden. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: Athene verwijt Telemachus dat hij twijfelt aan de wil van de goden om te 
helpen. 
 
Tekst 2 Odysseus en Telemachus doden de vrijers 
 
Maximumscore 2 

 10  • a. regel 14  1  
• b. (De verteltijd is langer dan de vertelde tijd) In regel 8 vertelt Homerus dat Odysseus een 

pijl op Antinoüs richt. Hoe dat afloopt wordt pas beschreven in regel 15. In de 
tussenliggende regels wordt verteld dat Antinoüs van plan was te gaan drinken en helemaal 
niet was bedacht op een moordaanslag  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 11  • Het onderwerp van βλημένου is Antinoüs  1  
• en naar hem is eerder verwezen met (de dativus) οἱ (regel 17)  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 12  A 

 
Maximumscore 1 

 13  De vrijers denken aan een ongeluk, omdat zij niet begrepen hadden dat Odysseus met het 
nieuwe doelwit hen had aangeduid. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 14  Odysseus heeft van tevoren de wapens van de wanden in de zaal laten weghalen, om te 
voorkomen dat de vrijers die zouden kunnen grijpen. 
 
Maximumscore 2 

 15  • Odysseus heeft zelf gezegd dat Penelope met een andere man moet trouwen als Telemachus 
volwassen is geworden en hij (zelf) nog niet terug is  1  

• Maar in regel 38 verwijt hij de vrijers dat zij dingen naar de hand van Penelope, terwijl hij 
nog leeft (hoewel Telemachus inmiddels volwassen is geworden)  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 16  νήπιοι (regel 32) 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 327Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600025-1-04c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Tekst 3 Odysseus en Penelope herenigd  
 
Maximumscore 1 

 17  θυμός μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν (regel 105) 
 
Maximumscore 2 

 18  (ὄψει δ' ἄλλοτε μέν) μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν (regel 94)  
 
Opmerking 1 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ἐνωπαδίως, één scorepunt toekennen. 
 
Opmerking 2 
Wanneer als antwoord is gegeven ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν (regel 92), geen scorepunten 
toekennen. 
 
Maximumscore 1 

 19  Ἡμεῖς (δὲ) (regel 117) 
 
Opmerking 
Fout rekenen: ἐμέθεν (regel 114) / με (regel 116).  
 
Maximumscore 2 

 20  • Het antecedent van ᾧ is in vertaling 1 τίς / de moordenaar  1  
• en in vertaling 2 ἕνα φῶτα / de gedode man  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 21  ἕνα φῶτα (ἐνὶ δήμῳ) (regel 118) 
 
Maximumscore 1 

 22  Er is voor ons dus des te meer reden om voorzichtig te zijn / te vluchten. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 23  (Ἡμεῖς δὲ) φραζώμεθ' (ὅπως ὄχ' ἄριστα γένηται) (regel 117) 
(τὰ δέ σε) φράζεσθαι ἄνωγα (regel 122) 
 
Opmerking 1 
Wanneer door het weglaten van ἄνωγα de aansporing ontbreekt, één scorepunt toekennen. 
 
Opmerking 2 
Wanneer slechts één van beide Griekse tekstelementen juist is, geen scorepunten toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 24  • a. regel 115  1  
• b. Het geheim van het (onverplaatsbare) bed (waarvan alleen Penelope en Odysseus op de 

    hoogte zijn)  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Tekst 3 en Tekst 4  
 
Maximumscore 2 

 25  • a. in het flauwe licht van het vuur (regel 1)  1  
• b. κακὰ (χροῒ) εἵματ' ἔχοντα (regel 95)   1  

 
Maximumscore 2 

 26  • In Tekst 3 twijfelt Penelope of de vreemdeling nu wel of niet Odysseus is (Daarom besluit 
zij nog niet tot de vreemdeling / Odysseus te spreken)  1  

• In Tekst 4 heeft Penelope de vreemdeling direct als Odysseus herkend (Zij spreekt echter 
niet tot hem, omdat ze spijt heeft dat ze voor hem ‘twintig jaar heeft vergooid’)  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 
4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Maximumscore 2 

 27  Kolon 27 
Τηλέμαχος δὲ διὲκ σταθμοῖο βεβήκει,  
(En/Maar) Telemachus was uit de hut (weg)gegaan, 
 
βεβήκει ging / is gegaan   1  
βεβήκει gaat  0  
βεβήκει niet vertaald als vorm van βαίνω   0  
σταθμός andere betekenis dan hut/hoeve/stal   0  
σταθμός een hut  1  
 
Maximumscore 1 

 28  Kolon 28 
κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς,   
snel voortstappend met/op zijn voeten, 
 
κραιπνὰ ποσὶ met/op (zijn) snelle voeten   0  
ποσὶ vertaald als enkelvoud   0  
ποσὶ niet vertaald als vorm van πούς   0  
 
Maximumscore 2 

 29  Kolon 29 
κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν.  
en/maar hij beraamde onheil/kwaad tegen/voor de vrijers. 
 
κακὰ niet vertaald als lijdend voorwerp van φύτευεν   0  
κακὰ vertaald als bijv. nw. bij μνηστῆρσι   0  
μνηστῆρσι niet vertaald als dat. mv.   0  
μνηστῆρσι niet vertaald als dativus incommodi   0  
φύτευεν vertaald met onjuist onderwerp   0  
φύτευεν hij beraamt   1  
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Maximumscore 2 

 30  Kolon 30 
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας,  
Maar/En toen hij het/zijn goed/mooi gelegen/gebouwde huis bereikte / bereikt had, 
 
ἐπεί niet vertaald als onderschikkend voegwoord (bijv. als bijwoord: toen/vervolgens)   0  
ἐπεί omdat   1  
ἵκανε vertaald als vorm van ἱκανός/ἱκανόω   0  
ἵκανε hij bereikt   1  
δόμους een huis  1  
δόμους andere betekenis dan woning/huis/paleis   0  
εὖ verbonden met ἵκανε   0  
εὖ verbonden met δόμους   0  
εὖ ναιετάοντας welvarend   1  
ναιετάοντας niet vertaald als participium behorend bij δόμους   0  
 
Maximumscore 2 

 31  Kolon 31 
ἔγχος μέν ῥ' ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρήν,   
zette hij de lans die hij droeg, tegen een lange/hoge zuil / bracht/droeg hij zijn lans naar een 
lange/hoge zuil en zette die neer,  
 
Niet fout rekenen: φέρων voortijdig vertaald  
Niet fout rekenen: en zette de lans …,wanneer in kolon 30 de zin is begonnen met 
toen/vervolgens (toen/vervolgens wel aanrekenen in kolon 30) 
ἔγχος niet vertaald als lijdend voorwerp  0  
ἔστησε niet vertaald als vorm van het actieve ἵστημι  0  
ἔστησε niet vertaald als verleden tijd  1  
ἔστησε vertaald met onjuist onderwerp  0  
φέρων niet vertaald als participium nom. ev. mnl.  0  
φέρω wegdragen  1  
φέρω verdragen  0  
πρὸς κίονα μακρήν tegen de hoge zuil  1  
πρὸς vertaald als bijwoord  0  
πρὸς tegenover  1  
πρὸς vertaald als πρὸς + gen.  0  
μακρήν verbonden met ἔγχος  0  
 
Maximumscore 1 

 32  Kolon 32 
αὐτὸς δ' εἴσω ἴεν  
en/maar zelf ging hij naar binnen 
 
αὐτὸς niet vertaald   0  
αὐτὸς niet als nominativus vertaald  0  
ἴεν vertaald als vorm van εἰμί - zijn   0  
ἴεν vertaald met onjuist onderwerp   0  
ἴεν alle tijdfouten   0  
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Maximumscore 2 

 33  Kolon 33 
καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν.  
en stapte over de stenen drempel. 
 
ὑπέρβη vertaald met onjuist onderwerp   0  
ὑπέρβη stapt over   1  
ὑπέρβη niet vertaald als vorm van ὑπερβαίνω   0  
λάϊνον niet vertaald als bijvoeglijk naamwoord bij οὐδόν   0  
 
Maximumscore 2 

 34  Kolon 34 
Τὸν δὲ πολὺ πρώτη εἶδε τροφὸς Εὐρύκλεια,   
(En) hem zag verreweg als eerste de voedster Euryclea, 
 
Niet fout rekenen: εἶδε heeft gezien 
Niet fout rekenen: τροφὸς Εὐρύκλεια een voedster, Euryclea 
τὸν het   1  
τὸν niet vertaald als lijdend voorwerp   0  
εἶδε niet vertaald als vorm van ὁράω   0  
εἶδε ziet   1  
εἶδε vertaald met onjuist onderwerp   0  
πρώτη niet predicatief vertaald   0  
τροφὸς niet vertaald als onderwerp   0  
Εὐρύκλεια niet vertaald als onderwerp  0  
 
Maximumscore 2 

 35  Kolon 35 
κώεα καστορνῦσα θρόνοισ' ἔνι δαιδαλέοισι,  
terwijl ze bezig was (schapen)vachten uit te spreiden / die (schapen)vachten aan het 
uitspreiden was / uitspreidde op (de) kunstig bewerkte stoelen, 
 
κώεα schapen   0  
κώεα vertaald als enkelvoud   1  
κώεα niet vertaald als lijdend voorwerp van καστορνῦσα   0  
καστορνῦσα vertaald als participium aoristus   1  
καστορνῦσα vertaald als participium futurum   0  
καστορνῦσα vertaald met onjuist onderwerp   0  
θρόνοισ' vertaald als enkelvoud   1  
ἔνι vertaald als vorm van ἔνειμι  0  
ἔνι vertaald als vorm van εἷς   0  
δαιδαλέοισι vertaald als bijv. nw. bij κώεα   0  
δαιδαλέοισι vertaald als zelfst. nw. (bijv.: sieraden)   0  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 331Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600025-1-04c 9 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 2 

 36  Kolon 36 
δακρύσασα δ' ἔπειτ' ἰθὺς κίεν· 
en nadat zij in tranen was uitgebarsten, ging ze vervolgens recht(streeks) op hem af / (en) 
zij barstte in tranen uit en ging vervolgens recht(streeks) op hem af; 
 
Niet fout rekenen: δακρύσασα gelijktijdig vertaald  
Niet fout rekenen: δακρύσασα niet ingressief vertaald (bijv.: nadat ze gehuild had)  
δακρύσασα vertaald als participium van het futurum   0  
δακρύσασα vertaald met onjuist onderwerp   0  
δ' vertaald als verbindingswoord tussen participiumgroepen (καστορνῦσα in kolon 35 en 
δακρύσασα in kolon 36)   1  
ἔπειτ' verbonden met δακρύσασα  1  
κίεν vertaald met onjuist onderwerp   0  
κίεν gaat   1  
 
Maximumscore 2 

 37  Kolon 37 
ἀμφὶ δ' ἄρ' ἄλλαι δμῳαὶ ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἠγερέθοντο   
(en er) rondom  / (rond)om hem heen verzamelden (de) andere slavinnen van de 
onverschrokken Odysseus zich (dus)  
 
ἀμφὶ vertaald als voorzetsel bij ἄλλαι δμῳαὶ of  ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος   0  
ἄλλαι alle   1  
ἄλλαι δμῳαὶ niet vertaald als onderwerp van ἠγερέθοντο   0  
᾿Οδυσσῆος niet vertaald als genitivus afhankelijk van ἄλλαι δμῳαὶ   0  
ταλασίφρονος niet vertaald als bijv. nw. bij ᾿Οδυσσῆος   0  
ἠγερέθοντο verzamelen zich  1  
 
Maximumscore 2 

 38  Kolon 38 
καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους.   
en kusten (zijn) hoofd en schouders, terwijl ze hem verwelkomden / en verwelkomden hem.  
 
κύνεον vertaald met onjuist onderwerp   0  
κύνεον (zij) kussen   1  
ἀγαπαζόμεναι passief vertaald   0  
κεφαλήν τε καὶ ὤμους vertaald als lijdend voorwerp van ἀγαπαζόμεναι   0  
ὤμους vertaald als vorm van bijv. nw. ὠμός   0  
ὤμους vertaald als uitroep ὤμοι   0  
 
Maximumscore 2 

 39  Kolon 39 
Ἡ δ' ἴεν ἐκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια,  
(En) (zij,) de zeer verstandige Penelope kwam/ging uit het vrouwenvertrek / de slaapkamer, 
 
Ἡ δ' (en) de ander   1  
ἴεν vertaald als vorm van εἰμί - zijn   0  
Indien ook in kolon 32, hier niet opnieuw aanrekenen 
ἴεν vertaald met onjuist onderwerp   0  
ἴεν komt/gaat  1  
ἐκ in/naar   0  
περίφρων niet verbonden met Πηνελόπεια   0  
Πηνελόπεια niet vertaald als (bijstelling bij het) onderwerp   0  
 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 332Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600025-1-04c 10 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 1 

 40  Kolon 40 
᾿Αρτέμιδι ἰκέλη ἠὲ χρυσῇ ᾿Αφροδίτῃ,  
gelijkend op Artemis of de gouden Aphrodite, 
 
᾿Αρτέμιδι niet vertaald als dativus afhangend van ἰκέλη   0  
᾿Αρτέμιδι Artemidi   0  
ἠὲ en   0  
ἠὲ ik/zij was   0  
χρυσῇ ᾿Αφροδίτῃ niet vertaald als dativus afhangend van ἰκέλη   0  
χρυσῇ verbonden met ᾿Αρτέμιδι   0  
χρυσῇ vertaald als zelfst. nw.   0  
 
Maximumscore 2 

 41  Kolon 41 
ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα,  
(en) wierp haar beide armen om haar (geliefde) zoon/kind, nadat ze in tranen was 
uitgebarsten / (en) barstte in tranen uit en wierp haar beide armen om haar (geliefde) 
zoon/kind, 
 
Niet fout rekenen: δακρύσασα gelijktijdig vertaald  
Niet fout rekenen: δακρύσασα niet ingressief vertaald (bijv. nadat ze gehuild had)  
παιδὶ niet vertaald als dat. ev. van παῖς   0  
φίλῳ vertaald als zelfst. nw.   0  
βάλε vertaald als imperativus   0  
βάλε werpt  1  
πήχεε niet vertaald als lijdend voorwerp   0  
δακρύσασα vertaald als participium van het futurum   0  
δακρύσασα vertaald met onjuist onderwerp   0  
 
Maximumscore 2 

 42  Kolon 42 
κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε καὶ ἄμφω φάεα καλά,   
(en) kuste hem (op) het hoofd en (op) beide mooie ogen, 
 
Niet fout rekenen: kuste zijn hoofd en beide mooie ogen 
κύσσε vertaald als imperativus   0  
κύσσε vertaald als futurum   0  
κύσσε kust  1  
κύσσε μιν hij kuste haar  0  
ἄμφω als zelfst. nw. vertaald (beiden)   0  
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Maximumscore 2 

 43  Kolon 43 
καί ῥ' ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·   
en sprak jammerend/klagend (hem) (de) gevleugelde/gevederde woorden (toe): / 
en jammerde/klaagde en sprak (hem) (de) gevleugelde woorden (toe): 
 
ὀλοφυρομένη vertaald als bijv. bepaling bij ἔπεα   0  
ἔπεα verhalen/berichten/verzen/hexameters/epos   0  
ἔπεα vertaald als enkelvoud   1  
πτερόεντα licht   1  
πτερόεντα niet verbonden met ἔπεα  0  
προσηύδα niet vertaald als vorm van προσαυδάω   0  
προσηύδα vertaald met onjuist onderwerp   0  
προσηύδα spreekt   1  
 
Maximumscore 1 

 44  Kolon 44 
“Ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος· 
“Je bent (terug)gekomen / kwam terug, Telemachus, zoete oogappel; 
 
ἦλθες je bent gegaan   0  
ἦλθες jij komt terug   0  
ἦλθες vertaald met onjuist onderwerp   0  
ἦλθες niet vertaald als vorm van ἔρχομαι   0  
Τηλέμαχε niet vertaald als vocativus   0  
γλυκερὸν φάος niet vertaald als vocativus   0  
γλυκερὸν vertaald als comparativus   0  
 
Maximumscore 2 

 45  Kolon 45 
οὔ σ' ἔτ' ἐγώ γε ὄψεσθαι ἐφάμην,  
ik verwachtte niet meer / ik had niet meer verwacht je te (zullen) zien / dat ik je zou zien / 
ik verwachtte / ik had verwacht je niet meer te (zullen) zien / dat ik je niet meer zou zien / 
ik verwachtte niet / ik had niet verwacht je (ooit) nog te (zullen) zien / dat ik je (ooit) nog 
zou zien,  
 
ik verwachtte / ik had verwacht je nog niet te (zullen) zien / dat ik je nog niet zou zien   0  
σ' niet vertaald als lijdend voorwerp van ὄψεσθαι   0  
ὄψεσθαι niet vertaald als vorm van ὁράω   0  
ὄψεσθαι dat ik had gezien   0  
ἐφάμην niet vertaald als 1e persoon enkelvoud   0  
ἐφάμην niet vertaald als verleden tijd   0  
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Maximumscore 2 

 46  Kolon 46 
ἐπεὶ ᾤχεο νηῒ Πύλονδε λάθρῃ,  
nadat je in het geheim / heimelijk met/op een schip naar Pylos was (weg)gegaan,  
 
Niet fout rekenen: ἐπεὶ want/omdat 
ἐπεὶ zodra als  1  
ἐπεὶ wanneer  0  
ᾤχεο niet vertaald als vorm van οἴχομαι   0  
ᾤχεο niet vertaald als 2e persoon enkelvoud   0  
ᾤχεο niet vertaald met verleden/voltooide tijd   0  
νηῒ niet vertaald als dat. enkelvoud van ναῦς   0  
Πύλονδε richting aangevend suffix niet vertaald   0  
Πύλονδε naar de/een poort/bergpas   0  
Πύλονδε λάθρῃ buiten weten van Pylos   0  
 
Maximumscore 1 

 47  Kolon 47 
ἐμεῦ ἀέκητι,  
tegen mijn wil, 
 
ἐμεῦ niet vertaald als genitivus van ἐγώ   0  
ἀέκητι tegen je/zijn wil   0  
 
Maximumscore 1 

 48  Kolon 48 
φίλου μετὰ πατρὸς ἀκουήν.”  
om nieuws te horen over je (geliefde) vader.” 
 
φίλου πατρὸς over de/een vriend van je vader   0  
πατρὸς van mijn vader   0  
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
 
 
 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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 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 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.  

1 Lees verder 

G
rie

ks 20 06 

Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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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; 
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.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een 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 de CEVO. 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. 
 
N.B. 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 het examen Grieks VWO kunnen maximaal 76 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een vraag zijn 
mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden gebracht. 
 
3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
 
5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord niet 
van essentieel belang is voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in mindering 
brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
 
6 Bij de beoordeling van een citaatvraag moet de score 0 worden toegekend indien het 
citaat langer of korter is dan aangegeven, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
vermeld. 
 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
Tekst 1 Mentes en Telemachus 
 
Maximumscore 2 

 1  (πατρὸς) δὴν οἰχομένοιο (regel 281) 
 
Opmerking 
Wanneer alleen οἰχομένοιο als antwoord is gegeven, één scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 2  • a. Uit het citaat blijkt dat Odysseus volgens Mentes nog leeft   1  
• Mentes doet het in de regels 279-292 voorkomen dat hij niet weet of Odysseus nog leeft of 

gestorven is  1  
• b. Odysseus wordt in werkelijkheid niet door ‘een meedogenloos manvolk van wilden’ 

    gevangen gehouden / Odysseus wordt in werkelijkheid door de nimf Calypso gevangen 
    gehouden  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Fout rekenen bij b.: Odysseus wordt niet gevangen gehouden. 
 

 3  D 

 
Maximumscore 1 

 4  (ἐπεὶ) οὐκέτι τηλίκος (ἐσσί) (regel 297) 
 
Maximumscore 1 

 5  κλέος (regel 298) 
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Maximumscore 1 

 6  ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο (regel 309) 
 
Opmerking 1 
Niet fout rekenen:  Ἀλλ'  ἄγε νῦν ἐπίμεινον (regel 309) 
 
Opmerking 2 
Fout rekenen: ἐπὶ νῆα κίῃς (regel 311) 
 
Maximumscore 2 

 7  • Telemachus denkt Mentes tegenover zich te hebben en gebruikt daarom de mannelijke vorm 
in regel 307  1  

• De verteller herinnert het publiek eraan dat Mentes eigenlijk de godin Athene is door in 
regel 306 de vrouwelijke vorm te gebruiken  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 8  Mentes zegt dat hij op dit moment geen tijd heeft om op een gastgeschenk te wachten. Als 
hij weer terugkomt, zal hij graag een gastgeschenk in ontvangst nemen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 2 Odysseus en de boog 
 
Maximumscore 2 

 9  • Zij benadrukt de algemeenheid ervan door een coniunctivus generalis / een coniunctivus 
met κε te gebruiken  1  

• κεν (τάδε δώμαθ') ἵκηται (regel 313)  1  
 
Maximumscore 2 

 10  • Penelope stelt dat de vreemdeling zelf ook niet verwacht dat hij haar als vrouw zal krijgen, 
want zij beseft niet dat de vreemdeling haar man / Odysseus is  1  

• De lezer weet dit wel  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 11  Uit de regels 334-335 blijkt dat Penelope de vreemdeling niet als een of andere bedelaar 
beschouwt, maar als een (groot en sterk gebouwd) persoon van goede afkomst. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 3 

 12  • a. Eurymachus meent dat de vrijers een slechte naam zullen krijgen als de bedelaar de 
    wedstrijd zal winnen  2  

• b. Penelope stelt dat de vrijers zich niet druk hoeven te maken om hun goede naam, omdat 
    ze die toch al niet meer hebben  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 1 
Wanneer bij a. is geantwoord ‘praatjes bij de mensen’ / ‘schande voor de vrijers’, één 
scorepunt toekennen. 
 
Opmerking 2 
Wanneer bij a. is geantwoord ‘De vreemdeling is een zwerver’, geen scorepunten 
toekennen. 
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Maximumscore 1 

 13  Penelope moet weg zijn als de vrijermoord begint. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: Als Penelope zou blijven, zou ze Odysseus meteen herkennen. 
 

 14  D 

 
Maximumscore 1 

 15  θαμβήσασα (regel 354) 
 
Tekst 3 Odysseus en Penelope herenigd 
 
Maximumscore 2 

 16  • a. Het echtelijk bed was (door Odysseus zelf) gemaakt van een tronk van een olijfboom die 
    daar stond. (Daaromheen was de slaapkamer gebouwd)  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking 

• b. Behalve Odysseus en Penelope (en één dienares) wist niemand van de speciale 
    kenmerken van dit bed  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer bij a. het element ‘onverplaatsbaar’ niet op enigerlei wijze in het antwoord is 
terug te vinden, geen scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 17  • Het onderwerp van ἀναγνούσῃ is Penelope  1  
• en naar haar is eerder in de zin verwezen met (de genitivus) τῆς (regel 205)  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 18  Νῦν δ' (regel 225) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: Νῦν 
 
Maximumscore 1 

 19  Het meegaan met een andere/vreemde man / Paris (naar Troje) / Het naar bed gaan met een 
andere/vreemde man. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 20  Penelope en Odysseus werden langdurig van elkaar gescheiden (door de Trojaanse oorlog). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 21  Een godheid / Aphrodite was verantwoordelijk voor de verblinding van Helena. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Maximumscore 2 

 22  • a. In regel 227 heeft τε de waarde van καί / de betekenis ‘en’  1  
• b. In regel 234 is het zogenaamde epische τε / τε in een relatieve bijzin met algemene 

    strekking gebruikt   1  
 Of woorden van overeenkomstige strekking. 

 
Maximumscore 2 

 23  • a. νηχομένοισι (regel 233)  1  
• b. Door Penelope te vergelijken met een drenkeling die tot zijn vreugde land in zicht krijgt,  

    komt Penelope als het ware in de positie van Odysseus terecht die na vele omzwervingen 
    op zee eindelijk zijn thuisland heeft bereikt  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 4 en tekst 3 
 
Maximumscore 1 

 24  δακρύσασα (regel 207) 
 
Maximumscore 1 

 25  regel 210-212 
 
Tekst 4 
 
Maximumscore 1 

 26  Affaires met vrouwen (als Calypso/Circe). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 
4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Maximumscore 2 

 27  Kolon 27 
“Τίπτε, κασιγνήτη, δεῦρ'  ἤλυθες;  
“Waarom (toch), zuster, ben je hier(heen) gekomen / kwam je hier? 
 
Niet fout rekenen: ἤλυθες ging je / ben je gegaan 
τίπτε Wat voor een … toch?  0  
δεῦρ' kom(aan) / tot nu toe  0  
ἤλυθες kom jij  1  
ἤλυθες niet vertaald als vorm van ἔρχομαι  0  
 
Maximumscore 1 

 28  Kolon 28 
Οὔ τι πάρος γε πωλέαι,  
Vroeger / tot nu toe kwam jij (in ieder geval / althans) nooit, 
 

 πάρος voordat/vóór / in plaats van  0  
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Maximumscore 2 

 29  Kolon 29 
ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι δώματα ναίεις·  
omdat je zeer ver weg je/een huis/paleis bewoont; 
 
Niet fout rekenen: δώματα ναίεις jij woont 
ἐπεὶ ναίεις toen jij woonde  0  
ἐπεὶ nadat / wanneer / zodra als   0  
μάλα niet verbonden met πολλὸν ἀπόπροθι  0  
δώματα huizen/vertrekken  1  
δῶμα tempel  0  
ναίω gelegen zijn / stromen  0  
 
Maximumscore 2 

 30  Kolon 30 
καί με κέλεαι παύσασθαι ὀϊζύος  
(en) je spoort me aan op te houden met (mijn) leed/ellende  
 
Niet fout rekenen: παύσασθαι een einde te maken aan  
καί ook  1  
καί με ook mij  1  
κέλεαι jij spoorde aan / jij hebt aangespoord  1  
κέλεαι andere tijdfout  0  
παύσασθαι vertaald als inf. fut.  1  
ὀϊζύος niet vertaald als aanvulling bij παύσασθαι   0  
 
Maximumscore 1 

 31  Kolon 31 
ἠδ'  ὀδυνάων πολλέων,  
en (met mijn) vele pijn(en), 
 
ἠδ' ὀδυνάων πολλέων niet vertaald als aanvulling bij παύσασθαι   0  
Wanneer ook in kolon 30 ὀϊζύος niet vertaald is als aanvulling bij παύσασθαι, hier 
nogmaals aanrekenen 
ἠδ' vertaald als vorm van ὅδε   0  
ἠδ' vertaald als ἤδη   0  
πολλέων niet vertaald als bijv. nw. bij ὀδυνάων   0  
 
Maximumscore 2 

 32  Kolon 32 
αἵ μ'  ἐρέθουσι κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν· 
die mij verontrusten in mijn geest/gemoed/hart en gemoed/hart/geest/binnenste; 
 
en zij verontrusten mij in mijn geest en gemoed   1  
ἐρέθουσι vertaald als verleden/voltooide tijd   1  
φρένα vertaald als meervoud  0  
φρήν longen   0  
θυμός leven   1  
θυμός adem/verlangen/karakter/toorn   0  
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Maximumscore 2 

 33  Kolon 33 
ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα, 
ik verloor eerder al / heb eerder al mijn/een voortreffelijke/edele/goede echtgenoot/man die 
moedig als een leeuw was / moedig als een leeuw verloren, 
 
πόσιν niet vertaald als vorm van πόσις (echtgenoot)  0  
ἐσθλὸν niet verbonden met πόσιν  0  
ἐσθλός voorspoedig  1  
ἀπώλεσα niet vertaald als 1e pers. ev. aor.  0  
ἀπόλλυμι te gronde richten / doden / ongelukkig maken   0  
θυμολέοντα niet verbonden met πόσιν   0  
 
Maximumscore 2 

 34  Kolon 34 
παντοίῃσ'  ἀρετῇσι κεκασμένον ἐν Δαναοῖσιν,  
uitblinkend in allerlei deugden te midden van / onder de Grieken/Danaërs,  
 
παντοίῃσ' niet verbonden met ἀρετῇσι   0  
παντοῖoς alle   1  
ἀρετή waardigheid/kracht   1  
ἀρετή voorspoed   0  
κεκασμένον niet vertaald als behorend bij πόσιν (kolon 33)   0  
Δαναοί Danaïden   0  
ἐν in   1  
ἐν door/met/gedurende   0  
 
Maximumscore 1 

 35  Kolon 35 
ἐσθλόν,  
de voortreffelijke, 
 
ἐσθλόν niet vertaald als behorend bij  πόσιν (kolon 33)  0  
 
Maximumscore 2 

 36  Kolon 36 
τοῦ κλέος εὐρὺ καθ'  ῾Ελλάδα καὶ μέσον  ῎Αργος.  
van wie / wiens roem uitgestrekt / wijd verbreid is in / verspreid over Griekenland en (in) 
Argos. 
 
Niet fout rekenen: τοῦ κλέος εὐρὺ en van hem is de roem wijd verbreid / en zijn roem is 
wijd verbreid 
τοῦ κλέος van de/die roem  0  
κλέος tijding/bericht   1  
εὐρὺ niet verbonden met κλέος   0  
εὐρύς breed   1  
καθ' ergens in de buurt van / langs … omlaag / tijdens/volgens  0  
῾Ελλάς Helleens   0  
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Maximumscore 2 

 37  Kolon 37 
Νῦν αὖ παῖς ἀγαπητὸς ἔβη κοίλης ἐπὶ νηός,  
Nu is op zijn beurt / weer mijn geliefde zoon/kind (weg)gegaan op een hol schip / het/zijn 
holle schip,  
 
Niet fout rekenen: ἔβη ging  
αὖ opnieuw (indien uit de vertaling blijkt dat Telemachus voor de tweede keer weggaat)  0  
παῖς meisje/slaaf   0  
ἔβη niet vertaald als vorm van βαίνω   0  
ἔβη gaat   1  
κοίλης niet verbonden met νηός   0  
ἐπὶ tijdens   0  
νηός niet vertaald als gen. ev. van ναῦς   0  
 
Maximumscore 1 

 38  Kolon 38 
νήπιος, 
de onnozele/dwaas / het kind, 
 
νήπιος niet vertaald als behorend bij παῖς (kolon 37)  0  
νήπιος onmondig/zwak   0  
 
Maximumscore 2 

 39  Kolon 39 
οὔτε πόνων εὖ εἰδὼς οὔτ'  ἀγοράων.  
niet/noch goed (de) inspanningen/strijd en/noch beraadslagingen wetend/kennend / omdat 
hij ... wist. 
 
Niet fout rekenen: εἰδὼς die wist 
εὖ niet verbonden met εἰδὼς   0  
εὖ edel/voorspoedig/gelukkig   0  
εἰδὼς niet vertaald als participium nom. mnl. ev. van οἶδα  0  
 
Maximumscore 3 

 40  Kolon 40 
Τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου.  
Om deze/hem (dan ook / nu) jammer ik zelfs (nog) meer dan (juist/zelfs) om die/hem. 
 
Τοῦ niet vertaald als aanvulling bij ὀδύρομαι   1  
Τοῦ niet vertaald   1  
Τοῦ onzijdig vertaald (bijv. hierom)   2  
καὶ verbonden met Τοῦ (en om hem)   2  
μᾶλλον eerder/liever   2  
ὀδύρομαι vertaald als verleden/voltooide tijd   1  
ἤ alle andere betekenissen   0  
ἐκείνου niet vertaald als aanvulling bij ὀδύρομαι   1  
ἐκείνου onzijdig vertaald (bijv. daarom)   2  
Indien ook Τοῦ onzijdig is vertaald, niet meer aanrekenen 
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Maximumscore 2 

 41  Kolon 41 
Τοῦ δ'  ἀμφιτρομέω καὶ δείδια μή τι πάθῃσιν,  
(En/Maar) om hem/deze ben ik bezorgd en ik ben er bang voor dat hij iets ondergaat/lijdt / 
heeft ondergaan / zal ondergaan / ondergaan zal hebben, 
 
Niet fout rekenen: δείδια μή τι πάθῃσιν ik ben er bang voor dat hem iets overkomt  
Τοῦ niet vertaald als aanvulling bij ἀμφιτρομέω   0  
Τοῦ onzijdig vertaald   1  
Wanneer ook in kolon 40 Τοῦ onzijdig is vertaald, hier niet meer aanrekenen. 
δείδια μή ik ben er niet bang voor  0  
τι wat?  0  
πάθῃσιν niet vertaald als vorm van πάσχω   0  
 
De woorden ἢ ὅ γε τῶν ἐνὶ δήμῳ zijn voorvertaald. 
 
Maximumscore 1 

 42  Kolon 42 
ἵν'  οἴχεται, 
waarheen hij is (weg)gegaan/vertrokken, 
 
Niet fout rekenen: οἴχεται hij gaat   
οἴχομαι gestorven zijn  0  
 
Maximumscore 1 

 43  Kolon 43 
ἢ ἐνὶ πόντῳ· 
of op (de) zee; 
 
ἢ alle andere betekenissen   0  
ἐνὶ gedurende/met/door   0  
ἐνὶ vertaald als ἑνί of ἔνεστι   0  
 
Maximumscore 2 

 44  Kolon 44 
δυσμενέες γὰρ πολλοὶ ἐπ'  αὐτῷ μηχανόωνται,  
want vele vijanden beramen slechte plannen tegen hem, 
 
Niet fout rekenen: δυσμενέες predicatief vertaald 
δυσμενέες niet vertaald als behorend bij πολλοὶ   0  
πολύς groot/hevig/ver   0  
ἐπ' αὐτῷ onmiddellijk daarna / op die voorwaarde   0  
ἐπ' αὐτῷ tegen dezelfde/hemzelf   1  
αὐτῷ onzijdig vertaald   0  
 
Maximumscore 1 

 45  Kolon 45 
ἱέμενοι κτεῖναι, 
omdat ze verlangen hem te doden / verlangend hem te doden, 
 
omdat ze verlangen te doden  0  
κτεῖναι niet vertaald als inf.   0  
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Maximumscore 2 

 46  Kolon 46 
πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι.” 
voordat hij zijn vaderland heeft bereikt / bereikt / aankomt in zijn vaderland / aangekomen 
is in zijn vaderland.” 
 
Telemachus niet vertaald als onderwerp van de A.c.I.  0  
πρὶν vroeger   0  
ἱκέσθαι niet vertaald als inf. van ἱκνέομαι   0  
 
Maximumscore 2 

 47  Kolon 47 
Τὴν δ'  ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον ἀμαυρόν·  
(Maar/En) tot haar sprak antwoordend de nevelige schim: 
 
Niet fout rekenen: Τὴν δ' ἀπαμειβόμενον προσέφη Haar antwoordde en sprak toe 
Τὴν δ' ἀπαμειβόμενον προσέφη en haar antwoordde   1  
Τὴν vertaald als onderwerp van προσέφη  0  
εἴδωλον ἀμαυρόν niet vertaald als onderwerp van προσέφη en/of ἀπαμειβόμενον   0  
εἴδωλον een schim   0  
ἀμαυρόν niet verbonden met εἴδωλον   0  
 
Maximumscore 1 

 48  Kolon 48 
“Θάρσει,  
“Wees gerust / Wees niet bang, 
 
θάρσει niet vertaald als imperativus   0  
 
Maximumscore 1 

 49  Kolon 49 
μηδέ τι πάγχυ μετὰ φρεσὶ δείδιθι λίην.” 
en vrees absoluut niet (te) zeer in je hart/geest/gemoed.” 
 
μετὰ φρεσὶ in je longen   0  
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 
 
 
 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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 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 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.  
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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; 
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.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een 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 de CEVO. 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. 
 
N.B.: 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 het examen Grieks VWO kunnen maximaal 78 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een vraag zijn 
mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden gebracht. 
 
3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
 
5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord is 
niet van essentieel belang voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in mindering 
brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 
 A
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 
 

 1  D 

ntwoorden Deel- 
scores

 
Maximumscore 2 

 2  • (toen) hij Alexandros (met de desbetreffende missie) op pad zond (regel 13-14)  1  
• ἀποπεµφθεὶς ὑπὸ Μαρδονίου (regel 16)  1  

 
Opmerking 
Langere of kortere citaten fout rekenen. 
 
Maximumscore 1 

 3  (ἢν ἡµέας ὑπερβάλησθε καὶ νικήσητε,) τοῦ περ ὑµῖν οὐδεµία ἐλπὶς (εἴ περ εὖ φρονέετε) 
(regel 27-28) 
 
Opmerking 
Wanneer alleen ἢν ἡµέας ὑπερβάλησθε κα  νικήσητε als antwoord is gegeven, geen 
scorepunt toekennen. 

ὶ

 
Maximumscore 2 

 4  (καὶ γὰρ) δύναµις ὑπὲρ ἄνθρωπον ἡ βασιλέος ἐστὶ (καὶ χεὶρ ὑπερµήκης) (regel 37-38) 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven χεὶρ ὑπερµήκης, één scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 5  • De inname / verovering van Athene/Attica/hun land/een deel van Griekenland  1  
• Het in brand steken van tempels / heiligdommen  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Fout rekenen: dat Xerxes zich voorneemt mild te zijn jegens de Atheners als zij ingaan op 
zijn aanbod van een bondgenootschap met hem. 
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Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 6  Het gaat om de metafoor van het ‘rennen’ (om het eigen behoud). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 7  Ἔστε ἐλεύθεροι (regel 31) 
 
Opmerking 
Langere of kortere antwoorden fout rekenen. 
 
Maximumscore 2 

 8  • In de regels 24-32 doet Mardonios het voorkomen alsof Athene zwak is / het  nooit zou 
kunnen winnen van de Perzen  1  

• Uit de regels 6-14 blijkt dat Mardonios vond dat de Atheners een groot krijgshaftig volk 
waren / het wenselijk vond een bondgenootschap met de Atheners te sluiten / er goed van 
doordrongen was dat de Atheners op zee (Salamis) de Perzen hadden verslagen  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 9  dat Alexandros met Athene was verbonden door een diplomatieke relatie die hem de eretitel 
‘Weldoener’ had bezorgd (regel 4-5) 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘die hem de eretitel ‘Weldoener’ had bezorgd’, één 
scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 10  • In regel 27 citeert Alexander de woorden van de Pers Mardonios / van een Pers  1  
• In regel 39 spreekt Alexander namens zichzelf / als Macedoniër / niet-Pers over de Perzen  1   

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 11  Xerxes vergeeft de Atheners hun ‘fouten’ jegens hem.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 12  µούνοισι (regel 42) 
 

 13  B 

 
Tekst 2 en tekst 1 
 
Maximumscore 4 

 14  • a. Zowel de Meliërs als de Atheners willen hun vrijheid niet opgeven  1  
• Zowel de Meliërs als de Atheners vertrouwen op de goden  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
• b. De Meliërs doen een tegenvoorstel waarin zij aanbieden vrienden te zijn en een verdrag 

    te sluiten / De Meliërs willen neutraal blijven  1   
• De Atheners wensen geen enkele overeenkomst met de Perzen te sluiten  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Tekst 3 en tekst 1 
 
Maximumscore 2 

 15  Σύ τε τοῦ λοιποῦ λόγους ἔχων τοιούσδε µὴ ἐπιφαίνεο Ἀθηναίοισι (µηδὲ δοκέων χρηστὰ 
ὑποργέειν ἀθέµιστα ἔρδειν παραίνεε) (regel 61-62). 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven µηδὲ δοκέων χρηστὰ ὑποργέειν ἀθέµιστα ἔρδειν 
παραίνεε, één scorepunt toekennen. 
 
Tekst 4  
 
Maximumscore 2 

 16  • Herodotus spreekt over alle bewoners van Sicyon; De Sélincourt over ‘iedere man van enig 
aanzien in Sicyon’  1  

• Bij Herodotus wordt gesproken over onderlinge wedijver tussen de kandidaten; bij De 
Sélincourt worden ze (voor de laatste maal) aan de tand gevoeld  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 17  • ὀρχήσατο (is een aoristusvorm en) wordt gebruikt om aan te geven dat Hippokleides begon 
met dansen   1  

• ὀρχέετο (is een imperfectumvorm en) wordt gebruikt om te benadrukken dat Hippokleides 
aan het dansen was  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Geen scorepunten toekennen, indien niet is ingegaan op de context. 
 
Maximumscore 2 

 18  • a. (Καί κως ἑωυτῷ µὲν) ἀρεστῶς (ὀρχέετο) (regel 7)  1  
• b. ἀναιδείην (regel 13)  1  

 
Maximumscore 1 

 19  Het praesens historicum verwijst naar het verleden. Hier gaat het om een uitdrukking die 
nog steeds gebruikt wordt in de tijd van Herodotus. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 20  • Ze zijn lang van huis weggeweest   1  
• Zij hebben hem de eer aangedaan met zijn dochter te willen trouwen  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 5 en tekst 4 
 
Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 21  ἀποστυγέων (regel 12) 
 
Opmerking 
Fout rekenen: ὑπώπτευε (regel 8 ) / ἐκραγῆναι (regel 13) 
 
Maximumscore 1 

 22  (Kleisthenes echter) was woedend (regel 7-8). 
 
Maximumscore 1  

 23  Hippokleides wil helemaal niet trouwen met Agariste / Hippokleides houdt van een ander 
meisje.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 24  • In het verhaal van Herodotus heeft Agariste geen stem in de keuze van 

de huwelijkspartner / kiest Kleisthenes de bruidegom  1  
• In tekst 5 kiest Agariste zelf voor Megakles  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
 
4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
Maximumscore 2 

 25  kolon 25 
Ταῦτα δὴ ὦν πάντα πυνθανόµενος 
Toen / terwijl / omdat hij dat alles / al die / deze dingen vernam 
 
Niet fout rekenen: πυνθανόµενος nevenschikkend vertaald 
Niet fout rekenen: πυνθανόµαι onderzoeken / informeren naar 
Ταῦτα en / of πάντα niet vertaald als lijdend voorwerp bij πυνθανόµενος    0  
πάντα ieder / allen    0  
πυνθανόµενος passief vertaald    0  
πυνθανόµενος voortijdig vertaald   1  
πυνθανόµενος hoewel hij vernam   0  
πυνθανόµενος  niet vertaald met Croesus als onderwerp    0  
 
Maximumscore 2 

 26  kolon 26 
ὁ Κροῖσος ἔπεµπε ἐς Σπάρτην ἀγγέλους 
zond Croesus gezanten naar Sparta  
 
ὁ Κροῖσος niet vertaald als onderwerp    0  
ἔπεµπε vertaald als praesens of voltooide tijd (heeft gezonden)    1  
ἐς uit    0  
ἀγγέλους niet vertaald als lijdend voorwerp   0  
ἀγγέλους vertaald als enkelvoud    1  
ἄγγελος bode der goden / kamerheer / engel / duivel   0  
ἄγγελος boodschap   0  
 
Maximumscore 1 

 27  kolon 27 
δῶρά τε φέροντας  
terwijl zij / die (én) geschenken (mee)droegen / meenamen / brachten / (én) met geschenken 
 
δῶρα vertaald als enkelvoud    0  
δῶρα niet vertaald als lijdend voorwerp bij φέροντας    0  
δῶρά τε φέροντας om geschenken te brengen   0  
φέροντας omdat / hoewel zij brachten    0  
φέροντας niet vertaald als participium praesens   0  
φέροντας niet vertaald met ἀγγέλους als onderwerp    0  
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 28  kolon 28 

καὶ δεησοµένους συµµαχίης,  
(en) om een bondgenootschap te vragen / en (terwijl zij / die) een bondgenootschap zouden 
vragen,  
 
Niet fout rekenen: συµµαχίη bondgenoten / bondgenoot 
δεησοµένους omdat / hoewel zij zouden vragen    0  
Indien ook in kolon 27 het voegwoord omdat / hoewel is gebruikt, hier opnieuw 
aanrekenen.  
δεησοµένους niet vertaald als participium    0  
δεησοµένους niet vertaald als participium van het futurum    0  
δεησοµένους niet vertaald met ἀγγέλους als onderwerp    0   
Indien ook in kolon 27 φέροντας niet vertaald is met ἀγγέλους als onderwerp, hier opnieuw 
aanrekenen.  
συµµαχίης niet vertaald als lijdend voorwerp bij δεησοµένους    0  
συµµαχίης het bondgenootschap    1  
συµµαχίη plichten van een bondgenoot / krijgsmacht van de bondgenoten   0  
 
Maximumscore 2 

 29  kolon 29 
ἐντειλάµενός τε τὰ λέγειν χρῆν.  
(en) nadat hij (hun) had opgedragen wat ze moesten zeggen. 
 
Niet fout rekenen: ἐντειλάµενος nevenschikkend vertaald met ἔπεµπε (kolon 26) 
ἐντειλάµενος omdat hij had opgedragen    1  
Indien ook in kolon 27 en / of 28 het voegwoord omdat is gebruikt, hier opnieuw 
aanrekenen.  
ἐντειλάµενος hoewel hij had opgedragen    0  
Indien ook in kolon 27 en / of 28 het voegwoord hoewel is gebruikt, hier opnieuw 
aanrekenen.  
ἐντειλάµενος niet vertaald met ὁ Κροῖσος als onderwerp   0  
τὰ vertaald als aanwijzend voornaamwoord    0 
 
Maximumscore 2 

 30  kolon 30 
Οἱ δὲ ἐλθόντες ἔλεγον·  
(En) zij / die zeiden, nadat zij (aan)gekomen waren: 
 
Niet fout rekenen: Toen zij aankwamen, zeiden ze 
Niet fout rekenen: ἐλθόντες nevenschikkend vertaald  
ἐλθόντες omdat / hoewel zij gekomen waren    0  
ἐλθόντες nadat zij gegaan waren  1  
Οἱ ἐλθόντες vertaald als gesubstantiveerd participium    1  
ἐλθόντες niet vertaald als vorm van ἔρχοµαι    0  
ἐλθόντες niet vertaald als nominativus meervoud    0  
ἔλεγον niet vertaald als 3de persoon meervoud    0  
ἔλεγον vertaald als praesens   1   
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 31  kolon 31 

 “ ῎Επεµψε ἡµέας Κροῖσος  
“Croesus heeft ons gestuurd  
 
῎Επεµψε niet vertaald als vorm van πέµπω    0  
῎Επεµψε vertaald als praesens    1  
ἡµέας niet vertaald als persoonlijk voornaamwoord    0  
ἡµέας niet vertaald als lijdend voorwerp    0  
ἡµέας jullie    0  
Κροῖσος niet vertaald als onderwerp    0  
 
Maximumscore 2 

 32  kolon 32 
ὁ Λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, 
(de) koning van (de) Lydiërs en (van) andere volkeren / stammen, 
 
Niet fout rekenen: Λυδῶν van Lydië 
ὁ Λυδῶν de Lydiër    0  
ἄλλων van de andere    1  
ἄλλοι alle    0  
ἐθνέων vertaald als enkelvoud    0  
ἔθνος menigte / troep / zwerm    0  
ὁ βασιλεύς een koning    1  
 
Maximumscore 1 

 33  kolon 33 
λέγων τάδε·  
terwijl hij dit / het volgende / deze woorden / deze dingen zei / zegt / met deze opdracht: 
 
Niet fout rekenen: λέγων nevenschikkend vertaald met ῎Επεµψε (kolon 31) 
λέγων omdat / hoewel hij zei    0  
λέγων voortijdig vertaald    0  
λέγων niet vertaald als participium    0  
λέγων niet vertaald als nominativus enkelvoud mannelijk    0  
τάδε dat / die dingen    0  
τάδε niet vertaald als lijdend voorwerp bij λέγων    0  
 
Maximumscore 2 

 34  kolon 34 
῏Ω Λακεδαιµόνιοι, (kolon 35 en 36) ὑµέας ὦν κατὰ τὸ χρηστήριον προσκαλέοµαι, 
(O) Spartanen / Lacedaemoniërs, ik roep jullie (kolon 35 en 36) (dus / nu) overeenkomstig / 
volgens / op grond van het orakel / de orakeluitspraak te hulp, 
 
῏Ω Λακεδαιµόνιοι niet vertaald als vocativus    0  
ὑµέας ons    0  
ὑµέας niet vertaald als lijdend voorwerp    0  
ὑµέας niet vertaald als persoonlijk voornaamwoord   0  
ὦν vertaald als participium    0  
τὸ lidwoord niet vertaald    1   
χρηστήριον voorspellende god    1   
χρηστήριον orakelplaats / offergaven / (slacht)offer    0  
χρηστήριον vertaald als vorm van χρηστήριος    0  
προσκαλέοµαι passief vertaald    0  
προσκαλέοµαι niet vertaald als praesens    0  
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 35  kolon 35 

χρήσαντος τοῦ θεοῦ τὸν ῞Ελληνα φίλον προσθέσθαι  
omdat de god(heid) door middel van een orakel ertoe heeft aangespoord de Griek(en) tot 
vriend(en) te maken 
 
Niet fout rekenen indien de genitivus absolutus χρήσαντος τοῦ θεοῦ nevenschikkend 
vertaald is met προσκαλέοµαι (kolon 34) én er een causale relatie is aangegeven (bijv.: de 
god heeft door middel van een orakel ertoe aangespoord … Daarom roep ik jullie te hulp). 
χρήσαντος τοῦ θεοῦ hoewel de god door middel van een orakel ertoe heeft aangespoord    0  
χρήσαντος participium gelijktijdig vertaald    1 
χρήσαντος participium natijdig vertaald    0  
τὸν ῞Ελληνα vertaald als subjectsaccusativus van προσθέσθαι    0  
῞Ελληνα vertaald als bijvoeglijk naamwoord bij φίλον    0  
῞Ελληνα Helena / Helle    0  
φίλον vertaald als subjectsaccusativus van προσθέσθαι    0  
προσθέσθαι afhankelijk van προσκαλέοµαι (kolon 34) vertaald    0  
 
Maximumscore 2 

 36  kolon 36 
- ὑµέας γὰρ πυνθάνοµαι προεστάναι τῆς ῾Ελλάδος -  
- ik verneem namelijk dat jullie de leiding hebben over Griekenland - 
 
Niet fout rekenen: want ik verneem over / van jullie dat jullie 
ὑµέας niet vertaald als subjectsaccusativus van de a.c.i.    0  
ὑµέας wij / ons    0  
πυνθάνοµαι informeren (naar) / onderzoeken    0  
πυνθάνοµαι vertaald als 1ste persoon meervoud    1   
πυνθάνοµαι vertaald als verleden / voltooide tijd    1   
προεστάναι niet vertaald als werkwoordsvorm van προΐστηµι  0   
προεστάναι niet vertaald als infinitivus van de a.c.i.    0  
προεστάναι vertaald als infinitivus aoristus (bijv. aan het hoofd zijn gaan staan)    1 
προεστάναι vertaald als infinitivus praesens (bijv. aan het hoofd gaan staan)    0  
προεστάναι beschermen / verdedigen    1 
προεστάναι hebben beschermd / beschermden    0  
τῆς ῾Ελλάδος genitivus niet vertaald als afhankelijk van προεστάναι    0  
῾Ελλάδος Helleens    0  
 
Maximumscore 2 

 37  kolon 37 
φίλος τε θέλων γενέσθαι καὶ σύµµαχος  
omdat ik (en) (een) vriend en (een) bondgenoot wil worden 
 
Niet fout rekenen: θέλων γενέσθαι terwijl ik wil worden 
φίλος vertaald als onderwerp van θέλων    0  
φίλος verbonden met kolon 34 (ik roep jullie te hulp als vriend)    0  
θέλων niet vertaald als participium nominativus enkelvoud mannelijk    0  
θέλων niet vertaald als participium    0  
θέλων niet vertaald met ik als onderwerp    0  
γενέσθαι voortijdig vertaald    0  
γενέσθαι niet vertaald als infinitivus    0  
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 38  kolon 38 

ἄνευ τε δόλου καὶ ἀπάτης.” 
(en) zonder list en (zonder) bedrog / zowel zonder list als bedrog.” 
 
ἄνευ ver af (van) / afzonderlijk / behalve / buiten medeweten van / zonder op ... te letten    0  
δόλος lokaas    0  
ἀπάτη genot / verleiding    0  
ἀπάτης niet vertaald als vorm van ἀπάτη    0 
 
Maximumscore 2 

 39  kolon 39 
Κροῖσος µὲν δὴ ταῦτα δι' ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο,  
Croesus liet dit / dat / deze dingen / die dingen (dus / inderdaad) door gezanten meedelen / 
vragen, 
 
Κροῖσος niet vertaald als onderwerp    0  
ταῦτα de volgende dingen    0  
ταῦτα vertaald als aanwijzend voornaamwoord bij Κροῖσος    0  
ἀγγέλων vertaald als enkelvoud    1  
Indien ook in kolon 26 ἀγγέλους vertaald is als enkelvoud, hier nogmaals aanrekenen 
ἀγγέλων vertaald als participium    0  
ἄγγελος bode der goden / kamerheer / engel / duivel    0  
Indien ook in kolon 26, hier nogmaals aanrekenen 
ἄγγελος boodschap    1  
Indien ook in kolon 26, hier nogmaals aanrekenen  
ἐπεκηρυκεύετο vertaald als praesens   1 
ἐπεκηρυκεύετο vertaald als (plusquam)perfectum   1  
ἐπεκηρυκεύετο passief vertaald    0  
 
Maximumscore 2 

 40  kolon 40 
Λακεδαιµόνιοι δὲ (kolon 41 en 42) ἥσθησάν τε τῇ ἀπίξι τῶν Λυδῶν  
(en) de Spartanen / Lacedaemoniërs (kolon 41 en 42) verheugden zich over de komst van de 
Lydiërs 
 
δὲ maar   1  
Λακεδαιµόνιοι niet vertaald als onderwerp   0  
ἥσθησαν vertaald als praesens    1  
τῶν Λυδῶν vertaald als lijdend voorwerp van ἥσθησαν   0  
 
Maximumscore 2 

 41  kolon 41 
ἀκηκοότες καὶ αὐτοὶ τὸ θεοπρόπιον  
omdat zij ook zelf de orakeluitspraak hadden gehoord  
 
Niet fout rekenen: ἀκηκοότες nadat zij ook zelf / die ook zelf hadden gehoord 
ἀκηκοότες niet vertaald als vorm van ἀκουω    0  
ἀκηκοότες niet vertaald als participium van het perfectum    0  
ἀκηκοότες niet vertaald als nominativus meervoud mannelijk    0  
καὶ en  0  
καὶ niet vertaald   1  
αὐτοὶ zij   1  
τὸ θεοπρόπιον vertaald als lijdend voorwerp bij ἥσθησαν (kolon 40)    0  
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 42  kolon 42 

τὸ Κροίσῳ γενόµενον 
die aan Croesus gegeven was 
 
τὸ Κροίσῳ γενόµενον niet vertaald als bijvoeglijke bepaling bij θεοπρόπιον    0  
τὸ Κροίσῳ γενόµενον niet voortijdig vertaald    0  
 
Maximumscore 2 

 43  kolon 43 
καὶ ἐποιήσαντο ὅρκια ξεινίης πέρι καὶ συµµαχίης.  
en zij sloten / maakten (een) verdrag(en) over (een) gastvriendschap en (over) een 
bondgenootschap. 
 
Niet fout rekenen: ἐποιήσαντο ὅρκια zij legden eden / een eed af  
Niet fout rekenen: ὅρκια ξεινίης πέρι καὶ συµµαχίης een verdrag van gastvriendschap en 
bondgenootschap    
 
ἐποιήσαντο passief vertaald met ὅρκια als onderwerp (bijv. er werd door hen een verdrag 
gesloten)   1  
ἐποιήσαντο vertaald als praesens    1 
ἐποιήσαντο vertaald als futurum    0  
ὅρκια offerdier(en)    0  
ὅρκια vertaald als vorm van bijvoeglijk naamwoord ὅρκιος    0  
ξεινίη logeerkamer    0  
συµµαχίη bondgenoten    0  
 
Maximumscore 2 

 44  kolon 44 
Καὶ γάρ τινες αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον  
Want enkele / bepaalde weldaden verplichtten hen daartoe 
 
τινες niet bijvoeglijk vertaald bij εὐεργεσίαι    0  
τινες niet onbepaald vertaald    0  
αὐτοὺς hem    0  
αὐτοὺς henzelf    1  
αὐτοὺς zelf    0  
αὐτοὺς niet vertaald als lijdend voorwerp    0  
εἶχον niet vertaald als verleden tijd    1  
 
Maximumscore 2 

 45  kolon 45 
ἐκ Κροίσου πρότερον ἔτι γεγονυῖαι. 
die / omdat die er vroeger al / eerder al gegeven / gekomen / geweest waren van de kant van 
Croesus / die ze al vroeger gekregen hadden van de kant van Croesus. 
 
Niet fout rekenen: γεγονυῖαι die gegeven waren 
γεγονυῖαι hoewel die er geweest waren    0  
γεγονυῖαι niet vertaald als participium van het perfectum van γίγνοµαι   0  
γεγονυῖαι niet vertaald als participium aansluitend bij εὐεργεσίαι    0  
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
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-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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 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 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.  
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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; 
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.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een 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 de CEVO. 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.  
 
N.B.: 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 het examen Grieks VWO kunnen maximaal 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
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1 De onder ‘2 Algemene regels’ geformuleerde bepalingen met betrekking tot een vraag zijn 
mutatis mutandis ook van toepassing op een kolon. 
 
2 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden gebracht. 
 
3 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
4 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
 
5 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord is 
niet van essentieel belang voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in mindering 
brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
 
 
4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
Tekst 1 Een Grieks gezantschap in Syracuse 
 
Maximumscore 2 

ntwoorden Deel- 
scores

 1  παραλαµψοµένους σε πρὸς τὸν βάρβαρον (regel 3-4). 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven παραλαµψοµένους σε één scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 2  • a. straf(expeditie)  1  
• b. Athene had de opstand van de Griekse steden in Klein-Azië tegen de Perzen gesteund 

    (Deze steun vormde voor de Perzen een goede aanleiding om Griekenland aan te vallen) / 
    De Atheners hadden de Perzen verslagen bij Marathon. (Xerxes wilde deze nederlaag 
    wreken)  2  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer bij b. alleen als antwoord is gegeven ‘De Atheners hadden de Perzen verslagen’ 
één scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 3  • a. Gelon was (alleen) tiran / vorst van Syracuse (en van Gela) / Gelon was geen tiran van 
    heel Sicilië  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 

• b. De gezanten willen voor elkaar krijgen dat Gelon de Grieken te hulp komt / De gezanten 
    proberen Gelon gunstig te stemmen  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 4  • a. ἐλπίσῃς  1  
• b. Het gaat (in combinatie met µή) om een verbod / coniunctivus prohibitivus  1  

 
Opmerking 
Fout rekenen: ἐλπίσῃς  is in de hoofdzin gebruikt. 
 

 5  C 

 
Maximumscore 1 

 6  Het ‘gezonde’ deel van Griekenland. 
 
Maximumscore 2 

 7  • a. (Nu moet gij in geen geval u afzijdig houden en lijdelijk berusten in onze ondergang, 
    maar) wij moeten eensgezind de aanvaller het hoofd bieden  1  

• b. ἢν ἡµέας καταστρέψηται ὁ Πέρσης µάχῃ κρατήσας, ὡς οὐκὶ ἥξει παρὰ σέ γε, (ἀλλὰ πρὸ 
    τούτου φύλαξαι) (regel 13-14)  1  
 
Maximumscore 1 

 8  Ἀτιµίης (regel 26). 
 
Maximumscore 1 

 9  Gelon zal geen hulp bieden. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 10  Gelon eiste het opperbevel over het Griekse leger. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 11  • ὀνείδεα (regel 42)  1  
• ὑβρίσµατα (regel 43)  1  

 
Maximumscore 1 

 12  τελευταῖον (regel 41) 
 
Maximumscore 3 

 13  • a. Zowel de Argeiers als Gelon willen slechts meedoen als ze een gedeelte van de leiding 
    van het (gehele) bondgenootschap krijgen  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Fout rekenen: Zowel de Argeiers als Gelon vonden dat zij eigenlijk aanspraak konden  
maken op de gehele leiding. 
 

• b. (Gelon vindt dat hij aanspraak kan maken op de leiding omdat) hij beschikt over een veel 
    groter leger en over veel meer schepen   2  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘Gelon beschikt over een veel groter leger’ één  
scorepunt toekennen. 
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Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 14  De Atheense gezant was bang dat de Spartanen ermee zouden instemmen dat Gelon het 
commando over de vloot zou krijgen / De Atheense gezant was bang dat Gelon het 
commando over de vloot zou krijgen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven ‘De Atheense gezant was bang dat de Spartanen 
zouden instemmen met het voorstel van Gelon’, één scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 1 

 15  (Ὅκου δὲ ὑµεῖς οὕτω) περιέχεσθε τῆς ἡγεµονίης (regel 44). 
 
Maximumscore 1 

 16  Gelon wilde óf het commando over de vloot óf het commando over het landleger. 
 
Maximumscore 1 

 17  Τούτοισι µὲν ὦν ἡγέεσθαι βουλοµένοισι οὐκ ἀντιτείνοµεν (ἄλλῷ δὲ παρήσοµεν οὐδενὶ 
ναυαρχέειν) (regel 59-60). 
 
Tekst 2 Aristagoras in Sparta 
 
Maximumscore 2 

 18  • a. ἀκοή  1 
• b. ὡς Λακεδαιµόνιοι λέγουσι (regel 2)  1  

 
Maximumscore 1 

 19  (ἔτι δὲ τῶν λοιπῶν ὑµῖν, ὅσῳ) προέστατε τῆς Ἑλλάδος (regel 8-9) 
 
Maximumscore 2 

 20  • De Perzen zijn gemakkelijk te overwinnen  1  
• De Perzen beschikken over enorme rijkdom  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 21  • Εὐπετέως δὲ ὑµῖν ταῦτα οἷά τε χωρέειν ἐστι (regel 10)  1  
• Οὕτω εὐπετέες χειρωθῆναί εἰσι (regel 13-14)  1  

 
Opmerking 
Wanneer alleen als antwoord is gegeven Εὐπετέως; εὐπετέες één scorepunt toekennen. 
 
Algemeen 
 
Maximumscore 1 

 22  Deze woorden zijn een zinspeling op het verhaal van de verdanste bruid. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 23  • a. De onderhandelingen van Alexander met de Atheners  1  
• b. In beide gevallen is sprake van dreiging van een aanval van een leger  1  
 Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

 
Maximumscore 2 

 24  Kolon 24 
“ ῾Ιστιαῖε, βασιλεὺς ∆αρεῖος τάδε λέγει· 
“Histiaios, koning Darius zegt / vertelt dit / deze dingen / het volgende: 
 
῾Ιστιαῖε niet vertaald als vocativus    0  
βασιλεὺς ∆αρεῖος (een van) beide woorden niet vertaald als onderwerp   0  
τάδε niet vertaald als lijdend voorwerp    0  
τάδε dat / die dingen   0   
λέγει zei / heeft gezegd   1  
λέγει niet vertaald als indicativus praesens (behalve zei / heeft gezegd)   0  
 
Maximumscore 2 

 25  Kolon 25  
᾿Εγὼ φροντίζων εὑρίσκω 
Wanneer / als / terwijl / nu ik (lang) (erover) nadenk, ontdek / vind ik 
 
᾿Εγὼ niet vertaald als onderwerp van εὑρίσκω    0  
φροντίζων hoewel ik nadenk    0  
φροντίζων voortijdig vertaald    1  
φροντίζων niet vertaald met ik als onderwerp    0  
φροντίζω  bedenken    1  
φροντίζω goed oppassen / zorgen voor / zich bekommeren om    0  
εὑρίσκω niet vertaald als 1ste pers. enkelvoud    0  
εὑρίσκω vertaald als verleden / voltooide tijd    1  
εὑρίσκω verwerven / krijgen    0  
 
Maximumscore 3 

 26  Kolon 26  
ἐµοί τε καὶ τοῖσι ἐµοῖσι πρήγµασι εἶναι οὐδένα σεῦ ἄνδρα εὐνοέστερον·  
dat niemand een beter gezinde man is / er geen man beter gezind is aan / voor mij en aan / 
voor mijn (staats)zaken / belangen / regering / rijk dan jij;  
 
Niet fout rekenen: dat ik en mijn (staats)zaken niemand als een beter gezinde man hebben / 
geen ander beter gezinde man hebben dan jou 
Niet fout rekenen: πρήγµατα aanzien / daden  
ἐµοί τε καὶ τοῖσι ἐµοῖσι πρήγµασι door mij en mijn zaken    0  
ἐµοί niet vertaald  1  
τοῖσι ἐµοῖσι voor de mijnen    0  
πρήγµασι niet vertaald als dativus    0  
πρήγµατα moeilijkheden / gebeurtenissen / toestanden / strijdmacht / vermogen    2  
πρήγµατα personen van aanzien   1  
οὐδένα niets    1  
σεῦ niet vertaald als genitivus comparationis    0  
σεῦ niet vertaald    1  
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 27  Kolon 27  

τοῦτο δὲ οὐ λόγοισι, ἀλλ' ἔργοισι οἶδα µαθών.  
(en) dit / dat weet ik, omdat / nadat ik het begrepen / beseft / geleerd heb niet door (je) 
woorden, maar door (je) daden. 
 
τοῦτο niet vertaald als lijdend voorwerp    0  
τοῦτο δὲ anderzijds    1  
λόγοισι en ἔργοισι niet als dativus van oorzaak vertaald    0  
ἀλλ' vertaald als vorm van ἄλλος    0  
οἶδα µαθών dat weet ik en heb ik gehoord    1  
οἶδα niet vertaald als 1ste pers. e.v.    0  
µαθών niet vertaald met ik als onderwerp    0  
µαθών gelijktijdig vertaald    1  
µαθών omdat / nadat ik je heb leren kennen    1  
µαθών hoewel ik het begrepen heb    0  
 
Maximumscore 1 

 28  Kolon 28  
Νῦν ὦν (kolon 29) ἀπίκεό µοι πάντως, 
Kom (dus) nu alsjeblieft,  
 
Νῦν niet vertaald    0  
ὦν vertaald als participium    0  
ἀπίκεο niet vertaald als imperativus   0  
 
Maximumscore 2 

 29  Kolon 29  
- ἐπινοέω γὰρ πρήγµατα µεγάλα κατεργάσασθαι - 
- ik ben namelijk van plan / want ik ben van plan grote / belangrijke zaken / daden te 
verrichten / tot stand te brengen - 
 
Niet fout rekenen: πρήγµατα staatszaken 
ἐπινοέω opmerken / waarnemen / verzinnen    0  
πρήγµατα gebeurtenissen / toestanden    1  
πρήγµατα moeilijkheden / strijdmacht / vermogen / belangen / regering / rijk / personen van 
aanzien    0   
Indien ook in kolon 26, hier opnieuw aanrekenen  
µεγάλα predicatief vertaald (bijv. ik ben zaken van plan om ze groot te maken)    0  
µεγάλα niet vertaald als vorm van µέγας    0  
κατεργάσασθαι aan infinitivus σε toegevoegd om er een A.c.I. van te maken (ik denk dat jij 
verricht)   0  
κατεργάσασθαι vertaald als futurum    1  
κατεργάσασθαι voortijdig vertaald   0  
κατεργάσασθαι niet vertaald als infinitivus   0  
κατεργάζοµαι verdienen / onderwerpen / doden    0  
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 2 
 30  Kolon 30  

ἵνα τοι αὐτὰ ὑπερθέωµαι.” 
opdat ik ze aan jou voorleg / zal voorleggen.” 
 
Niet fout rekenen: ἵνα ὑπερθέωµαι zodat ik kan voorleggen 
ἵνα ὑπερθέωµαι zodat ik voorleg / zal voorleggen    1  
ἵνα waar(heen) / waarbij / wanneer    0  
αὐτὰ niet als lijdend voorwerp vertaald    0  
ὑπερθέωµαι met andere gebruikswijze van coniunctivus vertaald (bijv. opdat ik moet 
voorleggen)    0  
ὑπερτίθηµι overgeven    1  
ὑπερτίθηµι  verplaatsen / omzeilen / uitstellen    0  
 
Maximumscore 2 

 31  Kolon 31  
Τούτοισι τοῖσι ἔπεσι πιστεύσας ὁ ῾Ιστιαῖος  
Omdat / Toen Histiaios die / deze woorden vertrouwde / geloofde / Die / deze woorden 
vertrouwend / gelovend / Omdat Histiaios door / in die woorden vertrouwen had gekregen 
 
Niet fout rekenen: πιστεύσας nevenschikkend vertaald (bijv. Histiaios vertrouwde op die 
woorden en …) 
Niet fout rekenen: ἔπεσι verhaal / bericht 
Τούτοισι τοῖσι ἔπεσι niet vertaald als dativus    0  
Τούτοισι niet verbonden met τοῖσι ἔπεσι    0  
ἔπεσι niet vertaald als vorm van ἔπος    0  
πιστεύσας niet vertaald als nominativus enkelvoud met Histiaios als onderwerp    0  
πιστεύσας hoewel Histiaios vertrouwde    0  
πιστεύσας nadat Histiaios had vertrouwd   1  
 
Maximumscore 2 

 32  Kolon 32 
καὶ ἅµα µέγα ποιεύµενος βασιλέος σύµβουλος γενέσθαι  
en tegelijkertijd omdat / terwijl hij het een grote eer vond (om) raadgever / adviseur van de 
koning te worden / dat hij raadgever van de koning werd 
 
Niet fout rekenen: καὶ ἅµα µέγα ποιεύµενος en omdat hij het tegelijkertijd een grote eer 
vond  
Niet fout rekenen: βασιλέος van een koning 
ἅµα verbonden met βασιλέος σύµβουλος γενέσθαι   1  
ποιεύµενος als futurum vertaald    0  
ποιεύµενος passief vertaald    0  
ποιεύµενος niet vertaald met Histiaios als onderwerp   0  
βασιλέος σύµβουλος γενέσθαι verbonden met ἀπίκετο in kolon 33 (bijv.: kwam om adviseur 
te worden)    1  
βασιλέος voor de koning    1  
βασιλέος niet vertaald als genitivus enkelvoud    0  
σύµβουλος vertaald als onderwerp van ποιεύµενος    0  
σύµβουλος beraadslaging / raad    0  
γενέσθαι voortijdig vertaald    0  
γίγνοµαι geboren worden / gebeuren    0  
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 33  Kolon 33 

ἀπίκετο ἐς τὰς Σάρδις.  
kwam hij naar Sardes / in Sardes (aan). 
 
ἀπίκετο vertaald als praesens    0  
ἐς uit    0  
Σάρδις Sardinië    0  
 
Maximumscore 2 

 34  Kolon 34 
᾿Απικοµένῳ δέ οἱ ἔλεγε ∆αρεῖος τάδε·  
(En) Toen / nadat hij was aangekomen, zei Darius deze woorden / het volgende / dit tot 
hem: 
 
Niet fout rekenen: Hij kwam aan en Darius zei dit tot hem 
Niet fout rekenen: Toen / nadat hij aankwam, … 
ἀπικοµένῳ οἱ functie van dativus niet duidelijk gemaakt (tot hem ontbreekt)    1  
ἀπικοµένῳ terwijl hij aankwam    1  
ἀπικοµένῳ omdat hij aangekomen was    1  
ἀπικοµένῳ hoewel hij aangekomen was    0  
ἀπικοµένῳ vertaald met ∆αρεῖος als onderwerp    0  
δέ maar    1  
ἔλεγε vertaald als praesens    1   
∆αρεῖος niet vertaald als onderwerp van ἔλεγε    0  
τάδε niet vertaald als lijdend voorwerp (bijv. deze Darius)    0  
τάδε dat / die dingen   0   
Indien ook in kolon 24, hier niet opnieuw aanrekenen.   
 
Maximumscore 2 

 35  Kolon 35  
“ ῾Ιστιαῖε, ἐγώ σε µετεπεµψάµην τῶνδε εἵνεκεν.  
“Histiaios, ik heb je laten komen vanwege het volgende / dit / deze dingen. 
 
῾Ιστιαῖε niet vertaald als vocativus    0   
Indien ook in kolon 24, hier opnieuw aanrekenen tot een maximum van 3. 
µετεπεµψάµην vertaald als praesens    1  
µετεπεµψάµην vertaald als futurum    0  
µετεπεµψάµην niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud    0  
µετεπεµψάµην passief vertaald    0  
µετεπεµψάµην niet vertaald als vorm van µεταπέµποµαι    0  
τῶνδε hen / deze mensen    0  
τῶνδε dat / die dingen    0  
Indien ook in kolon 24 en / of in kolon 34, hier niet opnieuw aanrekenen.  
 
Maximumscore 2 

 36  Kolon 36  
᾿Επείτε τάχιστα ἐνόστησα ἀπὸ Σκυθέων 
Zodra ik was teruggekeerd / terugkeerde van de Scythen / uit Scythië 
 
ἐνόστησα niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud    0  
ἐνόστησα niet vertaald als vorm van νοστέω    0  
ἐνόστησα vertaald als praesens / futurum  0  
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Maximumscore 2 
 37  Kolon 37  

καὶ σύ µοι ἐγένεο ἐξ ὀφθαλµῶν,  
en jij uit mijn ogen verdwenen was / verdween,  
 
Niet fout rekenen: en jij voor mij uit de ogen verdwenen was 
als hoofdzin vertaald    0  
ἐγένεο niet vertaald als 2de persoon enkelvoud van de indicativus    0  
ἐγένεο vertaald als praesens / futurum   0  
Indien ook ἐνόστησα in kolon 36 vertaald is als praesens / futurum hier opnieuw 
aanrekenen tot een maximum van 3. 
 
Maximumscore 2 

 38  Kolon 38 
οὐδέν κω ἄλλο χρῆµα οὕτω ἐν βραχέϊ ἐπεζήτησα  
heb ik geen enkele andere zaak in de korte tijd daarna zo verlangd / verlangde ik … 
 
ἄλλο niet als bijvoeglijk bij χρῆµα vertaald    0  
ἄλλο maar    0  
χρῆµα voorwerp    0  
οὕτω niet vertaald als bijwoord (bijv. voor hem)    0  
ἐπεζήτησα niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud    0  
ἐπεζήτησα vertaald als indicativus praesens    1  
ἐπεζήτησα vertaald als futurum  0  
 
Maximumscore 2 

 39  Kolon 39  
ὡς σὲ ἰδεῖν τε  
als (om) jou te zien 
 
ὡς σὲ ἰδεῖν τε als jij je ziet    0  
ὡς σὲ ἰδεῖν τε als jij te zien    0  
ἰδεῖν niet vertaald als vorm van ὁράω    0  
ἰδεῖν gezien (te) hebben    1  
 
Maximumscore 2 

 40  Kolon 40  
καὶ ἐς λόγους µοι ἀπικέσθαι,  
en dat je voor besprekingen naar mij kwam, 
 
Niet fout rekenen: en dat je voor besprekingen met mij kwam / en dat je voor mij voor 
besprekingen kwam 
καὶ ἐς λόγους µοι ἀπικέσθαι niet als A.c.I. vertaald    0  
ἐς λόγους µοι naar mijn woorden    1  
ἐς uit    0  
Indien ook in kolon 33, hier opnieuw aanrekenen. 
 
Maximumscore 1 

 41  Kolon 41  
ἐγνωκὼς  
omdat / nu ik ingezien heb / begrijpend / wetend 
 
Niet fout rekenen: want ik weet / ik weet namelijk 
ἐγνωκὼς niet vertaald met ik als onderwerp    0  
ἐγνωκὼς omdat ik leer kennen    0  
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Maximumscore 3 
 42  Kolon 42 

ὅτι κτηµάτων πάντων ἐστὶ τιµιώτατον ἀνὴρ φίλος συνετός τε καὶ εὔνοος.”  
dat van alle bezittingen het kostbaarst is een verstandige en welgezinde bevriende man / 
vriend / man als vriend.” 
 
ὅτι omdat    1  
κτῆµα landgoed / hoeve / akker    0  
πάντων niet verbonden met κτηµάτων (bijv. voor allen)    1  
τιµιώτατον vertaald als bijvoeglijk naamwoord bij κτηµάτων    0  
τιµιώτατον vertaald als bijvoeglijk naamwoord bij ἀνὴρ    0  
τιµιώτατον niet vertaald als superlativus    1  
ἀνὴρ φίλος een man en een vriend    2  
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 
 
 Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de 
Citogroep. 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
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-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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 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 of de vertaling van een kolon 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 of kolon 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 of een kolon geheel juist is vertaald, wordt 
het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is 
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het 
beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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; 
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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; 
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.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een 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 of een zelfde fout in de 
vertaling van verschillende kola moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 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 Voor deze toets kunnen maximaal 86 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag dan wel de vertaling van ieder kolon. 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.  
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden gebracht. 
 
2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
 
4 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord is 
niet van essentieel belang voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in mindering 
brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Proloog 
 
Maximumscore 1 

 1  Moderne toeschouwers zijn vaak, in tegenstelling tot de toeschouwers uit de tijd van 
Euripides, van te voren niet op de hoogte van de hoofdlijnen van het verhaal, de 
voorgeschiedenis en de handelende personen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 2  hun verwantschap 
 
Maximumscore 1 

 3  (Nu) rookt (de stad) (regel 6) 
 
Maximumscore 2 

 4  • (Een man van de Parnassos, Epeios uit Fokis, heeft) met behulp van Pallas (hier een paard 
gebouwd t/m gebracht) (regel 8-11)  1  

• (Athene en Hera,) de godinnen die hen hielpen (bij het veroveren van Troje) (regel 21-22)  1  
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: (En ik,) verslagen door Athene (regel 21). 
 

 5  C 

 
Maximumscore 2 

 6  • Verlaten heiligdommen en domeinen van de goden druipen van het bloed (regel 13-14)   1  
• En op de treden van het altaar van Zeus Die Huis en Haard Beschermt is koning Priamos 

dood in elkaar gezakt (regel 14-16)  1  
 
Opmerking 
Fout rekenen: regel 25. 
 
Maximumscore 2 

 7  (σὺ δ’ αὖ, τὸ σόν,) παράσχες Αἰγαῖον πόρον τρικυµίαις βρέµοντα καὶ δίναις ἁλός (regel 82-
 83). 
 
Indien alleen σὺ δ’ αὖ, τὸ σόν als antwoord is gegeven, één scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 8  • a. Athene was (van 431-404) verwikkeld in een verwoestende oorlog met Sparta: de 
    Peloponnesische Oorlog / In strijd met de wapenstilstand (van 421) in de 
    Peloponnesische Oorlog annexeerde Athene het eiland Melos (en liet de mannelijke 
    burgers executeren en de vrouwen als slavinnen wegvoeren) / Athene zond onder 
    aanvoering van Alkibiades (in 415) een grote expeditie naar Sicilië  2  
 

Indien alleen ‘de Peloponnesische Oorlog’ als antwoord is gegeven of alleen ‘Melos’ of 
‘Sicilië’, één scorepunt toekennen. 
 

• b. Deze regels (waaruit een anti-oorlogshouding spreekt) bevatten in dat geval een 
    waarschuwing voor de ellende die oorlog voor henzelf met zich mee zou brengen  2  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

Indien alleen ‘waarschuwing voor oorlog’ als antwoord is gegeven, één scorepunt 
toekennen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 9  • a. ἀλλ’ ἕρπ’ Ὄλυµπον (καὶ κεραυνίους βολὰς 
    λαβοῦσα πατρὸς ἐκ χερῶν καραδόκει) (regel 92-93)  1  

• b. (ἀκταὶ δὲ Μυκόνου ∆ήλιοί τε χοιράδες 
    Σκῦρός τε Λῆµνός θ’ αἱ Καφήρειοί τ’ ἄκραι) 
    πολλῶν θανόντων σώµαθ’ (ἕξουσιν) νεκρῶν (regel 89-91)  1  
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: αὐτὸς ὤλεθ’ (ὕστερον) (regel 97). 
 
Tekst 2 
 
Maximumscore 2 

 10  • a. τοῖς κακῶς πεπραγόσιν (regel 608)  1  
• b. (ὡς) ἡδὺ (regel 608)  1  

 
Maximumscore 2 

 11  ἀγόµεθα λεία σὺν τέκνῳ (regel 614) 
 
Indien alleen ἀγόµεθα of alleen λεία σὺν τέκνῳ als antwoord is gegeven, één scorepunt 
toekennen. 
 
Opmerking 
Fout rekenen: regel 612-613. 
 
Maximumscore 3 

 12  • a. Troje / de Trojaanse koninklijke familie   1  
• b. De uitspraak van Hekabe geldt (zonder dat zij dat beseft) ook voor de Grieken (die op dit 

    moment met behulp van de goden tot grote hoogte zijn gestegen)  1  
•     Athena / De goden zal / zullen de Grieken treffen met een ‘bittere’ terugkeer   1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 13  twee van de drie onderstaande woorden: 
• καὶ / κἀπ’ 
• βέβηκ’ 
• βίᾳ 

 
Opmerking 
Voor elk goed antwoord een scorepunt toekennen tot een maximum van twee. 
 
Maximumscore 1 

 14  Polyxena / haar dochter is dood / gestorven (geofferd bij het graf van Achilles). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 15  (τῷ) βλέπειν (a) (τὸ) κατθανεῖν (b) τὸ µὲν (γὰρ οὐδέν) (b) τῷ δ’ (ἔνεισιν ἐλπίδες) (a) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: βλέπειν (a) κατθανεῖν (b) οὐδέν (b) ἐλπίδες (a). 
 
Maximumscore 2 

 16  • a. τὸ µὲν γὰρ οὐδέν (regel 633)  1  
• b. τοῦ ζῆν δὲ λυπρῶς κρεῖσσόν ἐστι κατθανεῖν (regel 637)  1  

 
Opmerking 
Fout rekenen: ἀλλ’ ὅµως ἐµοῦ ζώσης γ᾿ ὄλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότµῳ (regel 630-631). 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 17  (κείνη δ’,) ὁµοίως ὥσπερ οὐκ ἰδοῦσα φῶς, τέθνηκε (regel 641-642). 
 
Opmerking 
De toevoeging κοὐδὲν t/m κακῶν maakt het antwoord niet fout. 
 
Indien alleen ὁµοίως ὥσπερ οὐκ ἰδοῦσα φῶς als antwoord is gegeven, één scorepunt 
toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 18  (Haar goede reputatie is ook tot het Griekse legerkamp doorgedrongen). 
Haar goede reputatie maakt haar nu tot een aantrekkelijke buit / bruid voor de Grieken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Indien alleen ‘haar goede reputatie is ook tot het Griekse legerkamp doorgedrongen’ als 
antwoord is gegeven, één scorepunt toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 19  • a. Imperfectum  1  
   • b. Andromache gebruikt deze werkwoordstijd / het imperfectum om aan te geven dat ze 

    tijdens haar hele huwelijk de gewoonte had zich zo te gedragen   1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 

 20  C 

 
Maximumscore 2  

 21  Door het noemen van de naam Achilles wordt benadrukt dat de vrouw van Hector de 
maîtresse / vrouw van de zoon van de moordenaar van Hector wordt. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Indien alleen ‘Achilles was de moordenaar van Hector’ als antwoord is gegeven, één 
scorepunt toekennen. 
 
Tekst 3 
 
Maximumscore 1 

 22  Hector 
 
Maximumscore 2 

 23  • In dit gedicht leeft Astyanax nog als de Grieken over zee naar huis terugkeren (Hij moet op 
hun schepen roeien)  1  

   • Bij Euripides wordt Astyanax door de Grieken van de muren van Troje gegooid  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 24  • In dit gedicht zegt Andromache ‘Anderen verging het slechter’  1  
   • In de tragedie ‘Trojaanse vrouwen’ klaagt Andromache erover dat haar situatie / lot veel 

erger is dan die / dat van andere Trojaanse vrouwen  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
 
 
 
Kolon 25 
Maximumscore 2 
καὶ µὴν Ὀδυσσεὺς ἔρχεται σπουδῇ ποδός, Ἑκάβη,  
Kijk daar komt Odysseus met haastige pas, Hekabe, / Kijk daar, Hekabe, Odysseus komt 
met haastige pas,  
 
Niet fout rekenen: ἔρχοµαι terugkeren 
Niet fout rekenen: Ἑκάβη als vocativus vertaald bij kolon 26 
Ὀδυσσεὺς niet als onderwerp vertaald  0  
ἔρχοµαι gaan  1  
ἔρχοµαι weggaan  0  
Ἑκάβη niet als vocativus vertaald  0  
Ἑκάβη niet vertaald  1  
 
Kolon 26 
Maximumscore 3 
νέον τι πρὸς σὲ σηµανῶν ἔπος. 
om (aan) u / jou een (of ander) nieuw bevel / woord mee te delen / duidelijk te maken. 
 
Niet fout rekenen: νέον τι ἔπος iets nieuws 
Niet fout rekenen: σηµανῶν nevenschikkend vertaald met ἔρχεται (kolon 25) (Bijvoorbeeld: 
hij komt en zal meedelen) 
νέον jong / onlangs   1  
νέον niet met ἔπος verbonden   1  
τι in enig opzicht  2  
τι wat? / waarom?   1  
πρὸς σὲ bij u   2  
πρὸς σὲ van (de kant van) u  0  
πρὸς σὲ verbonden met ἔρχεται (kolon 26)   2  
σηµανῶν gelijktijdig vertaald  2  
σηµανῶν voortijdig vertaald  0  
σηµανῶν vertaald als genitivus  0  
σηµαίνω gissen  0  
σηµαίνω voorspellen  1  
ἔπος zaak / aangelegenheid  2  
ἔπος epos / lied / (orakel)spreuk   1  
ἔπος vertaald als onderwerp van σηµανῶν  0  
ἔπος vertaald als vorm van λέγω  0  
 
Kolon 27  
Maximumscore 1 
γύναι, 
(Me)vrouw, 
 
γύναι vrouwen   0  
γύναι niet vertaald   0  
γύναι niet vertaald als vocativus   0  
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Kolon 28 
Maximumscore 2 
δοκῶ µέν σ’ εἰδέναι γνώµην στρατοῦ  
ik meen / denk / geloof / neem (wel) aan dat u de mening / wens / het besluit / oordeel van 
het leger kent 
 
Niet fout rekenen: δοκῶ het schijnt mij dat / het is mijn mening dat 
Niet fout rekenen: στρατοῦ van de troepen 
δοκέω blijken / goedvinden / besluiten  0  
δοκῶ het schijnt dat / de mening is dat  1  
σ’ εἰδέναι niet vertaald als A.c.I  0  
σ’ jullie   1  
σ’ niet vertaald als 2e pers.  0  
εἰδέναι niet vertaald als infinitivus van οἶδα  0  
γνώµη verstand   0  
στρατός schare / troep  1  
στρατός volk  0  
στρατοῦ niet vertaald als gen. ev.  0  
 
Kolon 29 
Maximumscore 1 
ψῆφόν τε τὴν κρανθεῖσαν· 
en het afgekondigde besluit / oordeel; 
 
Niet fout rekenen indien τὴν κρανθεῖσαν ook is verbonden met γνώµην (kolon 28) 
ψῆφόν niet vertaald en τὴν κρανθεῖσαν alleen verbonden met γνώµην (kolon 28)  0  
ψηφός (kiezel- / edel-)steen / stem(steen) / rechtbank   0  
τε niet vertaald als voegwoord   0  
 
Kolon 30 
Maximumscore 2 
ἀλλ’ ὅµως φράσω. 
maar toch zal ik het zeggen / meedelen. 
 
Niet fout rekenen: maar laat ik het toch zeggen. 
Niet fout rekenen: ἀλλ’ vooruit! 
Niet fout rekenen: ὅµως evenzeer / evengoed 
Niet fout rekenen: φράσω vertaald als praesens 
ἀλλ’ vertaald als vorm van ἄλλος   0  
ὅµως op gelijke wijze (als) / gelijkelijk  0  
φράσω vertaald als verleden tijd   0  
φράσω vertaald als vorm van φράσσω (tegen elkaar drukken / volstoppen / afsluiten e.d.)  0  
φράζω bevelen / besluiten / bemerken  0  
 
Kolon 31  
Maximumscore 2 
ἔδοξ’ Ἀχαιοῖς  
De Grieken / Achaeërs hebben besloten / Het scheen de Grieken / Achaeërs goed toe 
 
De Grieken dachten / het scheen de Grieken (te doden)  0  
ἔδοξ’ vertaald als praesens   1  
ἔδοξ’ vertaald als futurum   0  
ἔδοξ’ niet vertaald als vorm van δοκέω   0  
ἔδοξ’ niet vertaald als persoonsvorm  0  
Ἀχαιοῖς (aan) Achaea   0  
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Kolon 32 
Maximumscore 2 
παῖδα σὴν Πολυξένην σφάξαι 
uw kind / dochter Polyxena te slachten / doden 
 
παῖδα slaaf   0  
παῖδα niet verbonden met Πολυξένην   0  
παῖδα σὴν Πολυξένην σφάξαι dat uw dochter Polyxena offert   0  
παῖδα σὴν Πολυξένην σφάξαι dat uw dochter Polyxena geofferd wordt   1  
σφάξαι voortijdig vertaald   0  
σφάξαι natijdig vertaald  1  
 
Kolon 33  
Maximumscore 1 
πρὸς ὀρθὸν χῶµ’ Ἀχιλλείου τάφου. 
bij de hoge heuvel van het graf van Achilles / bij de hoge grafheuvel van Achilles. 
 
Ἀχιλλείου (van) Achilleios   0  
τάφος begraving / het begraven / begrafenis   0  
 
Kolon 34  
Maximumscore 3 
ἡµᾶς δὲ ποµποὺς καὶ κοµιστῆρας κόρης τάσσουσιν εἶναι·  
(en) ze dragen ons op / bevelen ons (be)geleiders / begeleiding en brengers van het meisje 
te zijn / (en) zij wijzen ons aan als begeleiders en brengers van het meisje;  
 
Niet fout rekenen, indien ἡµᾶς is vertaald met mij én ποµποὺς καὶ κοµιστῆρας als 
enkelvoud. 
Niet fout rekenen: τάσσουσιν zij hebben aangewezen / wezen aan / bevalen / hebben 
bevolen  
ἡµᾶς jullie (als lijdend voorwerp)   1  
ἡµᾶς vertaald als onderwerp van τάσσουσιν   0  
ἡµᾶς vertaald als bezittelijk voornaamwoord   0  
ποµπός gever / zender   2  
ποµποὺς opgevat als vorm van ποµπή (behalve: begeleiding)  0  
κόρη lange, over de hand heen reikende mouw / Persephone / pop(je) / oog   0  
κόρης niet vertaald   1  
κόρης niet vertaald als gen. ev.   0  
τάσσουσιν vertaald als futurum   0  
τάσσω opstellen   1  
τάσσω vaststellen   2  
εἶναι vertaald als inf. van εἶµι   1  
εἶναι vertaald als inf. van ἵηµι   0  
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Kolon 35 
Maximumscore 3 
θύµατος δ’ ἐπιστάτης ἱερεύς τ’ ἐπέσται τοῦδε παῖς Ἀχιλλέως. 
(en) als leider en (als) priester van dit offer zal de zoon / het kind van Achilles aanwezig 
zijn. 
 
Niet fout rekenen: ἐπιστάτης als hoofd  
Niet fout rekenen: παῖς een zoon / een kind 
θύµατος τοῦδε verbonden met ἐπέσται: zal aanwezig zijn bij dit offer   2  
ἐπιστάτης ἱερεύς τ’ niet predicatief vertaald (bijvoorbeeld: de leider en de priester)   1  
ἐπιστάτης ἱερεύς als deskundige priester  2  
ἐπιστάτης chef / meester / deskundige  2  
ἐπιστάτης gouverneur / president / administrateur / commissaris / achterman  1  
ἐπιστάτης vertaald als werkwoordsvorm   0  
ἐπέσται als praesens vertaald   2  
ἐπέσται als verleden tijd vertaald   0  
ἐπέσται niet vertaald als werkwoordsvorm   0  
παῖς Ἀχιλλέως de zoon Achilleos   1  
 
Kolon 36 
Maximumscore 1 
οἶσθ’ οὖν  
U weet dus / dan / nu 
 
οἶσθ’ niet vertaald als indicativus 2e pers. ev. van οἶδα   0  
οὖν niet   0  
 
Opmerking 
De woorden ὃ δρᾶσον µήτ’ zijn voorvertaald. 
 
Kolon 37 
Maximumscore 2 
ἀποσπασθῇς βίᾳ  
u met geweld / kracht wordt / zult worden weg-/meegesleurd 
 
ἀποσπασθῇς niet passief vertaald   0  
ἀποσπασθῇς vertaald als 3e pers. ev. (zij wordt weggesleurd)   0  
ἀποσπασθῇς u bent / werd weggesleurd   0  
ἀποσπάω scheiden  1  
ἀποσπάω losmaken / beroven / meelokken   0  
βίᾳ voor geweld / verkrachting   0  
βίᾳ tegen uw wil   1  
βίᾳ voor een macht   0  
βία levenskracht / geestkracht   0  
βία (leger)macht   1  
 
Opmerking 
De woorden µήτ’ ἐς χερῶν ἅµιλλαν ἐξέλθῃς ἐµοί zijn voorvertaald. 
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Kolon 38 
Maximumscore 3 
γίγνωσκε δ’ ἀλκὴν καὶ παρουσίαν κακῶν τῶν σῶν. 
(en / maar) begrijp / bemerk / (er)ken / zie uw zwakte en de aanwezigheid van uw ellende / 
en uw huidige ellendige situatie in.  
 
Niet fout rekenen: παρουσίαν aanwezigheid (zonder lidwoord) 
γίγνωσκε je ziet in  1  
γίγνωσκε niet vertaald als imperativus van γιγνώσκω (behalve ‘je ziet in’)  0  
παρουσία aankomst / terugkomst   0  
παρουσίαν κακῶν slechte aanwezigheid   0  
κακῶν τῶν σῶν van jouw slechte eigenschappen / lafheden   0  
κακῶν τῶν van de slechten / slechte mensen   0  
σῶν vertaald als vorm van σῶς   0  
 
Opmerking 
De woorden σοφόν τοι κἀν κακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν zijn voorvertaald. 
 
Kolon 39 
Maximumscore 2 
αἰαῖ· παρέστηχ’, (kolon 40) , ἀγὼν µέγας,  
Ach / o, een grote / belangrijke strijd dient zich aan, 
 
Niet fout rekenen: ἀγὼν gevaar / hoogste inspanning 
αἰαῖ uiting van smart / aarde / land / als, als   0  
ἀγὼν wedstrijd / beslissing  1  
ἀγὼν bijeenkomst / vergadering / scheepskamp / het samengestroomde publiek bij 
wedstrijden / wedstrijdterrein / proces / doel  0  
ἀγὼν vertaald als vorm van ἄγω  0  
ἀγὼν vertaald als vorm van ἅγος / ἄγος / ἄγός  0  
 
Kolon 40 
Maximumscore 1 
ὡς ἔοικ’ 
naar het schijnt / zoals het lijkt / zoals duidelijk is / blijkbaar / kennelijk 
 
ὡς alle andere betekenissen   0  
ἔοικ’ vertaald met persoonlijk onderwerp (hij / zij)   0  
ἔοικ’ het gelijkt / past / behoort   0  
 
Kolon 41 
Maximumscore 1 
πλήρης στεναγµῶν 
vol (met / van) gezucht / zuchten / jammerklachten  
 
πλήρης bemand / volledig / gaaf   0  
πλήρης niet vertaald als nominativus enkelvoud   0  
στεναγµῶν niet vertaald als genitivus afhangend van πλήρης   0  
 
Kolon 42 
Maximumscore 1 
οὐδὲ δακρύων κενός. 
en / ook niet verstoken van / zonder tranen. 
 
δακρύων vertaald als participium   0  
οὐδὲ δακρύων verbonden met kolon 41 (vol met zuchten en niet met tranen)   0  
κενός ijdel / vruchteloos / zonder reden   0  
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Kolon 43 
Maximumscore 2 
κἄγωγ’ ἄρ’ οὐκ ἔθνῃσκον 
Ook ik stierf (dus) niet / ben (dus) niet gestorven 
 
Niet fout rekenen: En ik ben (dus) niet gestorven 
κἄγωγ’ ἄρ’ οὐκ ἔθνῃσκον als vraagzin vertaald  0  
ἔθνῃσκον ik sterf   0  
ἔθνῃσκον vertaald als 3e pers. mv.   0  
ἔθνῃσκον niet vertaald als vorm van θνῄσκω   0  
 
Kolon 44 
Maximumscore 2 
οὗ µ’ ἐχρῆν θανεῖν, 
waar het nodig was dat ik zou sterven / stierf / gestorven was / waar ik moest / had moeten 
sterven, 
 
Niet fout rekenen: waar het voor mij nodig was te sterven 
µ’ niet vertaald (bijv.: waar het nodig was te sterven)   1  
µ’ vertaald als µή   0  
θανεῖν niet als vorm van θνῄσκω vertaald   0  
 
Kolon 45 
Maximumscore 2 
οὐδ’ ὤλεσέν µε Ζεύς, 
en Zeus vernietigde mij niet / doodde mij niet / heeft mij niet vernietigd / gedood, 
 
Niet fout rekenen: en (waar) Zeus mij niet vernietigde 
ὤλεσέν niet vertaald als vorm van ὄλλυµι   0  
ὤλεσέν vertaald als praesens / futurum   0  
ὄλλυµι verliezen   0  
 
Kolon 46 
Maximumscore 1 
τρέφει δ’,  
maar (hij) houdt me in leven,  
 
Niet fout rekenen: (en hij) houdt me in leven, 
τρέφει niet vertaald als 3e pers. ev.  0  
τρέφει hij hield me in leven   0  
 
Kolon 47  
Maximumscore 3 
ὅπως ὁρῶ κακῶν κάκ’ ἄλλα µείζον’ ἡ τάλαιν’ ἐγώ.     
opdat / om ervoor te zorgen dat ik, (de) ongelukkige, na al mijn ellende (nog) andere 
grotere ellende zie / zal zien. 
 
Niet fout rekenen: ὅπως ὁρῶ zodat ik kan zien  
Niet fout rekenen: ἡ τάλαιν’ ἐγώ de ongelukkige ik 
ὅπως ὁρῶ zodat ik zie  1  
ὅπως alle andere niet finale betekenissen   0  
ἄλλα maar   0  
µείζον’ en / of ἄλλα niet verbonden met κάκ’   0  
κάκ’ ἄλλα µείζον’ niet als lijdend voorwerp bij ὁρῶ vertaald   0  
τάλαιν’ niet vertaald als vorm van τάλας   1  
ἡ τάλαιν’ ἐγώ ik die het / ze verdraag   1  
 Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
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-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 
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 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 of de vertaling van een kolon 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 of een kolon geheel juist is vertaald, wordt 
het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is 
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon 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; 
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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; 
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.  
 
4 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.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen of een zelfde fout in de 
vertaling van verschillende kola moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 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.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 86 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag dan wel de vertaling van ieder kolon. Er worden geen scorepunten vooraf 
gegeven.  
 
8 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
 
Voor het vak Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld:  
 
1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt/worden gebracht. 
 
2 Bij de beoordeling van de vertaling moet score 0 worden toegekend indien in een kolon 
een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de juiste 
weergave van de rest van het kolon. 
 
3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
 
4 Indien bij de vertaling van een kolon een Grieks woord niet is vertaald en dit woord is 
niet van essentieel belang voor de betekenis van dit kolon, één scorepunt in mindering 
brengen, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 
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400035-2-6c 4 Lees verder 

4.1 Beoordelingsmodel voor de vragen 
 
 
 
 
 
Tekst 1 
 
Maximumscore 1 

 1  Cassandra zal uiteindelijk de winnaar zijn omdat door haar toedoen (het hele huis van) 
Agamemnon vernietigd wordt (als wraak voor de dood van haar broers en vader). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: zij zal Agamemnon doden. 
 
Maximumscore 1 

 2  Alleen als Apollo echt bestaat, zullen de voorspellingen van Cassandra uitkomen.  
(Zij heeft deze gave van Apollo gekregen). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 3  ποινὰς ἀδελφῶν καὶ πατρὸς (λαβοῦσ’ ἐµοῦ) (regel 360) 
 
Opmerking 
Fout rekenen: κτενῶ γὰρ αὐτόν, κἀντιπορθήσω δόµους (regel 359). 
 
Maximumscore 2 

 4  • a. Het offer van Ifigeneia door haar vader / de offering van Ifigeneia  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 

• b. τὰ φίλτατ’ ὤλεσ’ (ἡδονὰς τὰς οἴκοθεν τέκνων ἀδελφῷ δοὺς γυναικὸς οὕνεκα) (regel 371- 
    372)  1  
 
Maximumscore 2 

 5  (κτενῶ γὰρ αὐτόν) κἀντιπορθήσω δόµους (regel 359) 
 
Indien alleen κτενῶ γὰρ αὐτόν als antwoord is gegeven, één scorepunt toekennen.  
 
Maximumscore 2 

 6  • gerechtvaardigd: oorlog voeren ter verdediging van het vaderland  1  
• niet gerechtvaardigd: oorlog voeren om privé-redenen / vanwege een vrouw (die ook nog 

vrijwillig is meegegaan)  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Opmerking 
Fout rekenen: een aanvalsoorlog beginnen. 
 
Maximumscore 2 

 7  • a. δόρυ (regel 387)  1  
• b. περιβολὰς εἶχον χθονός (regel 389)  1  

 
Opmerking 
De toevoeging ἐν γῇ πατρῴᾳ maakt het antwoord fout. 
 
Maximumscore 2 

 8  • γένοιτ’  1  
   • γένοιτ’ is gebruikt om een wens uit te drukken  1  

 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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400035-2-6c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 1 

 9  φεύγειν µὲν οὖν χρὴ πόλεµον ὅστις εὖ φρονεῖ (regel 400) 
 
Opmerking 
Fout rekenen: regel 401-402. 
 
Maximumscore 2 

 10  • a. Met ἐχθίστων wordt Helena bedoeld  1  
• b. Met ἐχθίστους wordt Agamemnon (en zijn gezin) bedoeld  1  

 
Maximumscore 2 

 11  • a. τοιαῖσδε (regel 410)  1  
 
Opmerking 
Elk korter of langer citaat fout rekenen. 
 

   • b. οὔ (τἂν) ἀµισθί (regel 409)  1  
 
Opmerking 
Elk korter of langer citaat fout rekenen. 
 
Maximumscore 3 

 12  • a. (Ἀργεῖ’) ὀνείδη (regel 418)  1  
• (καὶ Φρυγῶν) ἐπαινέσεις (regel 418)  1  

 
Opmerking 1 
De toevoeging καὶ σοῦ µέν maakt het antwoord niet fout. 
 
Opmerking 2 
Elk ander korter of langer citaat fout rekenen. 
 

• b. ἀνέµοις φέρεσθαι παραδίδωµ’ (regel 419)  1  
 
Opmerking 
Niet fout rekenen: οὐ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας (regel 417). 
 
Maximumscore 1 

 13  Cassandra is helemaal geen mooie / geschikte bruid voor Agamemnon, want zij heeft 
boosaardige plannen tegen hem en zijn familie / want zij gedraagt zich als een waanzinnige. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 2 
 
Maximumscore 3 

 14  • ἡγούµενος (regel 915)  1  
• ἰόντ’ (regel 916)  1  
• ἥδε (regel 919)  1  

 
Maximumscore 1 

 15  (πρῶτον µὲν) ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε τῶν κακῶν, Πάριν τεκοῦσα (regel 919-920) 
 
Opmerking 
Kortere of langere citaten fout rekenen. 
 
Maximumscore 2 

 16  • a. οἶµαι (regel 916)  1  
• b. (die) niet ongegrond (zijn)  1  
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400035-2-6c 6 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 1 

 17  (εἰ θεὰς ὑπερδράµοι) κάλλει (regel 930-931) 
 
Opmerking 
Fout rekenen: τοὐµὸν εἶδος (regel 929). 
 
Maximumscore 1 

 18  ἀπώλεσεν κἄµ’ (ὁ πρέσβυς) (regel 920-921) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, indien Τροίαν τε aan het antwoord is toegevoegd. 
 
Maximumscore 3 

 19  • ὠλόµην (regel 935)  1  
   • πραθεῖσα (regel 936)  1  
   • κὠνειδίζοµαι (regel 936)  1  

 
Maximumscore 2 

 20  • a. Helena stelt dat Athene Paris beloofde dat hij Griekenland zou veroveren en dat Hera 
    hem beloofde dat hij zou heersen over Azië en Europa  1  

• b. Dit heeft zij nodig om de Grieken te wijzen op de gevaren waaraan zij dankzij haar zijn 
    ontsnapt (oorlog in eigen land en overheersing)  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 21  • a. κείνης δὲ δοῦλός ἐστι (regel 950)  1  
• b. ∆ιὸς κρείσσων γενοῦ (ὃς τῶν µὲν ἄλλων δαιµόνων ἔχει κράτος) (regel 948-949)  1  

 
Maximumscore 2 

 22  twee van de volgende drie antwoorden: 
• εἶἑν (regel 945) 
• (οὐ σ’, ἀλλ’ ἐµαυτὴν) τοὐπὶ τῷδ’ (ἐρήσοµαι) (regel 945) 
• ἔνθεν (δ’ ἔχοις t/m λόγον) (regel 951) 

 
Opmerking 
Voor elk goed antwoord een scorepunt toekennen tot een maximum van twee scorepunten. 
 
Maximumscore 1 

 23  ἦλθ’ οὐχὶ µικρὰν θεὸν ἔχων αὑτοῦ µέτα (ὁ τῆσδ’ ἀλάστωρ, εἴτ’ Ἀλέξανδρον θέλεις ὀνόµατι 
προσφωνεῖν νιν εἴτε καὶ Πάριν) (regel 940-942). 
 
Afbeelding 
 
Maximumscore 3 

 24  • a. Polyxena  1  
   • b. Zij / Polyxena wordt geofferd (op het graf van Achilles) als eerbewijs aan Achilles  1  

• c. De Grieken gooien Astyanax / de zoon van Andromache / Hector van de muren van 
    Troje.  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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400035-2-6c 7 Lees verder 

 
 
 
 
4.2 Beoordelingsmodel voor de vertaling 
 
 
Kolon 25 
Maximumscore 2 
οὐχ ἥδ’ ἄνασσα τῶν πολυχρύσων Φρυγῶν,  
Is dit niet de heerseres / meesteres / vorstin van de Phrygiërs / Trojanen (die zo) rijk aan 
goud (waren / zijn), 
 
Niet als vraagzin vertaald   0  
ἄνασσα een heerseres   1  
πολυχρύσων verbonden met ἄνασσα   0  
Φρυγῶν van Phrygië / Troje   1  
Φρυγῶν vertaald als vorm van φρύγω roosteren / bakken   0  
 
Kolon 26 
Maximumscore 2  
οὐχ ἥδε Πριάµου τοῦ µέγ’ ὀλβίου δάµαρ; 
is dit niet de echtgenote van de zeer gezegende / zeer welgestelde Priamus? 
 
Niet als vraagzin vertaald  0  
Indien ook in kolon 25, hier niet opnieuw aanrekenen 
Πριάµου als onderwerp vertaald   0  
ὀλβίου verbonden met δάµαρ   0  
δάµαρ jonge ploegos / koe  0  
δάµαρ lotgenoot / lotgenote   1  
 
Kolon 27  
Maximumscore 1 
καὶ νῦν πόλις µὲν πᾶσ’ ἀνέστηκεν δορί, 
(En) nu is de hele stad / de stad in haar geheel verwoest door de strijd, 
 
Niet fout rekenen: µὲν … δὲ (kolon 28) weliswaar ... maar  
καὶ ook   0  
πόλις πᾶσ’ iedere stad   0  
πόλις πᾶσ’ alle steden   0  
πᾶσ’ verbonden met δορί  0  
 
Kolon 28  
Maximumscore 3 
αὐτὴ δὲ δούλη γραῦς ἄπαις ἐπὶ χθονὶ κεῖται, 
(en) zijzelf, de / een kinderloze oude vrouw, ligt als een slavin op de grond, 
 
Niet fout rekenen: en zelf ligt de oude vrouw als een slavin zonder (haar) kinderen / 
kinderloos op de grond, 
αὐτὴ γραῦς die oude vrouw / d(i)ezelfde vrouw   2  
αὐτὴ niet vertaald   2  
δούλη niet predicatief vertaald (een / de slavin)   0  
γραῦς ook predicatief vertaald (zijzelf ligt als een oude vrouw)  2  
ἄπαις zonder zoon / zonen / erfgenaam   2  
ἐπὶ χθονὶ bij de aarde / grond   2  
ἐπὶ χθονὶ in de aarde / grond   0  
κεῖµαι gaan liggen / gaan rusten / gelegd zijn   1  
κεῖµαι gespleten worden / splijten   0  
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Kolon 29 
Maximumscore 2 
κόνει φύρουσα δύστηνον κάρα.  
terwijl ze haar ongelukkige hoofd vuil maakt met / bezoedelt met stof / as /  
en ze bezoedelt haar ongelukkige hoofd met stof / as. 
 
κόνει voor (de) as / (het) stof  0  
φύρουσα participium voortijdig vertaald  1  
φύρουσα participium natijdig vertaald  0  
φύρουσα opgevat als vorm van φύρω / φυράω met iets vochtigs vermengen / bevochtigen / 
samenkneden / door elkaar mengen  0  
δύστηνον niet verbonden met κάρα  0  
κάρα vertaald als onderwerp van φύρουσα  0  
 
Opmerking 
De regels 497 en 498 zijn voorvertaald. 
 
Kolon 30 
Maximumscore 1 
ἀνίστασ’, ὦ δύστηνε,  
Sta op, (o) ongelukkige, 
 
ἀνίστασ’ niet vertaald als imperativus   0  
ἀνίστασ’ actief vertaald (doe opstaan)  0  
ὦ δύστηνε niet vertaald als vocativus enkelvoud   0  
 
Kolon 31 
Maximumscore 2 
καὶ µετάρσιον πλευρὰν ἔπαιρε καὶ τὸ πάλλευκον κάρα.  
(en) hef uw / de (lichaams)zijde omhoog en uw / het geheel witte hoofd. 
 
πλευρὰν rib  1  
ἔπαιρε niet vertaald als vorm van ἐπαίρω   0  
ἔπαιρε niet vertaald als imperativus  0  
ἐπαίρω optillen en neerleggen / moed geven / groot maken   0  
 
Kolon 32 
Maximumscore 2 
ἔα· τίς οὗτος σῶµα τοὐµὸν οὐκ ἐᾷ κεῖσθαι;  
Laat me met rust; wie is het die mijn lichaam niet laat liggen / niet toestaat dat mijn lichaam 
blijft liggen / ligt? 
 
τοὐµὸν niet vertaald als τὸ ἐµὸν   0  
ἐᾷ niet vertaald als vorm van ἐάω   0  
κεῖσθαι niet vertaald als infinitivus   0  
κεῖσθαι niet vertaald als vorm van κεῖµαι   0  
κεῖµαι neergelegd zijn   0  
Indien ook in kolon 28, hier niet opnieuw aanrekenen  
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Kolon 33 
Maximumscore 2 
τί κινεῖς µ’, (kolon 34), λυπουµένην;  
Waarom breng je mij in beweging / beweeg je mij / til je me op, terwijl ik verdriet heb / mij 
die verdriet heeft? 
 
τί wat?   1  
τί iets / iemand  0  
κινεῖς niet vertaald als 2de persoon enkelvoud  0  
κινεῖς niet vertaald als praesens  0  
κινέω verplaatsen / voortjagen  1  
κινέω zich bewegen / in beweging komen / ontroeren  0  
µ’ niet vertaald als lijdend voorwerp bij κινεῖς  0  
µ’ vertaald als µη / µοι  0  
λυπουµένην transitief vertaald (bijv. pijn doen, kwetsen)  0  
λυπουµένην niet vertaald als participium  0  
λυπουµένην niet ‘ik’ als onderwerp  0  
 
Kolon 34 
Maximumscore 2 
ὅστις εἶ  
wie je ook  bent 
 
ὅστις ieder die  0  
ὅστις wat (ook) / alles wat  0  
εἶ niet vertaald als 2de persoon enkelvoud praesens van εἰµί (zijn)  0  
 
Kolon 35 
Maximumscore 2 
Ταλθύβιος ἥκω ∆αναϊδῶν ὑπηρέτης,  
Ik, Talthybios, kom / ben gekomen als dienaar van de Grieken, 
 
Ταλθύβιος niet vertaald als nominativus  0  
ἥκω niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud  0  
ἥκω niet vertaald als vorm van ἥκω (bijv. als vorm van ἵηµι of εἰµί)  0  
ἥκω ∆αναϊδῶν ik kom van de Grieken  0  
∆αναϊδῶν niet vertaald als genitivus  0  
ὑπηρέτης roeier / scherprechter  0  
 
Kolon 36 
Maximumscore 2 
᾿Αγαµέµνονος πέµψαντος,  
nadat / omdat Agamemnon me heeft gezonden / want Agamemnon heeft me gezonden, 
 
᾿Αγαµέµνονος niet vertaald als onderwerp van de genitivus absolutus  0  
πέµψαντος gelijktijdig vertaald  1  
πέµψαντος natijdig vertaald  0  
 
Kolon 37 
Maximumscore 1 
ὦ γύναι, µέτα.  
(o) (me)vrouw, om u te halen. 
 
ὦ vertaald als lidwoord  0  
γύναι vrouwen  0  
γύναι niet vertaald als vocativus  0  
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Kolon 38 
Maximumscore 3 
ὦ φίλτατ’, ἆρα κἄµ’ ἐπισφάξαι τάφῳ δοκοῦν ᾿Αχαιοῖς ἦλθες;  
(O) beste / liefste / vriendelijkste (man), ben jij gekomen, omdat de Grieken besloten 
hebben ook mij te slachten / doden bij / op / voor een / het graf? 
 
φίλτατ’ niet vertaald als superlativus  2  
φίλτατ’ vriend  2  
φίλτατ’ dierbaarste dingen  1  
ἆρα t/m ἦλθες niet vertaald als vraagzin  2  
ἆρα toch zeker niet?  1  
µ’ vertaald als subjectsaccusativus  0  
ἐπισφάξαι niet vertaald als infinitivus  0  
ἐπισφάξαι vertaald als afhankelijk van ἦλθες  2  
ἐπισφάζω doodpraten  0  
τάφῳ door / met / in een graf  1  
ἦλθες niet vertaald als vorm van ἔρχοµαι  0  
ἦλθες niet vertaald als 2de persoon enkelvoud  0  
ἦλθες vertaald als praesens  2  
ἦλθες jij ging / bent gegaan  2  
ἦλθες vertaald als afhankelijk van δοκοῦν ᾿Αχαιοῖς  0  
 
Opmerking 
De woorden ὡς φίλ’ ἂν λέγοις zijn voorvertaald. 
 
Kolon 39 
Maximumscore 2 
σπεύδωµεν, ἐγκονῶµεν·  
laten we spoed maken, laten we ons haasten / het snel voltooien 
 
σπεύδωµεν laten we dat nastreven / verlangen / wensen   1  
σπεύδωµεν niet vertaald als coniunctivus adhortativus  0  
niet ‘we’ als onderwerp  0  
ἐγκονῶµεν niet vertaald als coniunctivus adhortativus  0  
ἐγκονέω in zand en stof wentelen  0  
 
Kolon 40 
Maximumscore 2 
ἡγοῦ µοι, γέρον. 
wijs  mij de weg / ga mij voor / leid mij, oude man 
 
ἡγοῦ niet vertaald als vorm van ἡγέοµαι  0  
ἡγοῦ niet vertaald als imperativus 2de persoon enkelvoud  0  
ἡγέοµαι beheersen / menen / geloven / schatten / geschikt achten / nodig achten  0  
γέρον niet vertaald als vocativus van γέρων  0  
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Kolon 41 
Maximumscore 3 
σὴν παῖδα κατθανοῦσαν ὡς θάψῃς, γύναι,  
Opdat u uw overleden dochter zult begraven, (me)vrouw, 
 
Niet fout rekenen: opdat uw gestorven dochter door u begraven wordt 
Niet fout rekenen: ὡς θάψῃς zodat jij kunt begraven / om te begraven  
opdat uw gestorven dochter begraven wordt  1  
σὴν παῖδα κατθανοῦσαν niet vertaald als lijdend voorwerp van θάψῃς (maar θάψῃς wel 
actief vertaald)  0  
σὴν niet vertaald  1  
κατθανοῦσαν niet vertaald als vorm van καταθνῄσκω  0  
κατθανοῦσαν niet verbonden met παῖδα  0  
κατθανοῦσαν natijdig vertaald  1  
κατθανοῦσαν gelijktijdig vertaald  1  
ὡς andere betekenis  0   
θάψῃς niet vertaald als 2de persoon enkelvoud  0  
θάψῃς vertaald als 2de persoon passief  0  
γύναι vrouwen / niet vertaald als vocativus  1  
Indien deze fout ook is gemaakt in kolon 37, hier opnieuw fout rekenen tot een maximum 
van twee punten 
 
Kolon 42 
Maximumscore 1 
ἥκω µεταστείχων σε· 
ben ik gekomen / kom ik om u te halen; 
 
ἥκω niet vertaald als 1ste persoon enkelvoud  0  
Indien deze fout ook is gemaakt in kolon 35, hier nogmaals aanrekenen.  
ἥκω niet vertaald als vorm van ἥκω (bijv. als vorm van ἵηµι of εἰµί)  0  
Indien deze fout ook is gemaakt in kolon 35, hier nogmaals aanrekenen.  
σε onjuist vertaald  0  
 
Kolon 43 
Maximumscore 2 
πέµπουσιν δέ µε δισσοί τ’ ᾿Ατρεῖδαι καὶ λεὼς ᾿Αχαιικός.  
(En) de twee zonen van Atreus en het Griekse leger zenden me.  
 
Niet fout rekenen: πέµπουσιν sturen terug 
Niet fout rekenen: πέµπουσιν hebben gezonden / zonden  
πέµπουσιν sturen weg  1  
πέµπω begeleiden / brengen / meezenden  0  
µε niet vertaald als lijdend voorwerp van πέµπουσιν  0  
δισσοί τ’ ᾿Ατρεῖδαι καὶ λεὼς ᾿Αχαιικός niet vertaald als onderwerp van πέµπουσιν  0  
δισσοί τ’ ᾿Ατρεῖδαι de twee en de zoon / zonen van Atreus  0  
δισσοί dubbel / verdeeld / onenig / dubbelzinnig / tweemaal / voor de tweede keer  0  
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Kolon 44 
Maximumscore 2 
οἴµοι, τί λέξεις;  
Wee mij, wat zul / wil je (gaan) zeggen / wat ga je zeggen? 
 
οἴµοι lied  0  
τί λέξεις waarom zul je spreken?  1  
λέξεις niet vertaald als vorm van λέγω  0  
λέξεις vertaald als praesens  1  
λέξεις vertaald als aoristus  0  
λέξεις niet vertaald als 2de persoon enkelvoud  0  
 
Kolon 45 
Maximumscore 2 
οὐκ ἄρ’ ὡς θανουµένους µετῆλθες ἡµᾶς,  
Ben je (dus / dan) / je bent (dus) niet naar ons gekomen om ervoor te zorgen dat wij sterven, 
 
οὐκ niet vertaald  0  
µετῆλθες vertaald als praesens  1  
µετῆλθες niet vertaald als 2de persoon enkelvoud  0  
ἡµᾶς jullie  0  
 
Kolon 46 
Maximumscore 2 
ἀλλὰ σηµανῶν κακά;  
maar om slechte dingen / ellende mee te delen? 
 
Niet fout rekenen: κακά iets slechts  
ἀλλὰ vertaald als vorm van ἀλλος  0  
σηµανῶν vertaald als praesens  1  
σηµανῶν niet vertaald als participium  0  
σηµανῶν verkeerd onderwerp  0  
σηµαίνω aanvoeren / gissen / voorspellen / betekenen / verzegelen / uitkiezen  0  
κακά vertaald als bijwoord  0  
 
 Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar de 
Citogroep. 
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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 deze toets kunnen maximaal 86 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 Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt (worden) gebracht. 
 
2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
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4.1 Antwoordmodel voor de vragen 
 
 
 
 
Tekst 1 
 
Maximumscore 2 

 1  a. regel 13  1  
b. Door de ringcompositie / door de herhaling (in regel 13) van het in regel 1 gebruikte 
     werkwoord  1  
 
Maximumscore 1 

 2  Omdat hier een door de dichter ingevoerde verteller aan het woord is / omdat hier (niet de 
dichter maar) Odysseus zelf de verteller is. 
 
Maximumscore 2 

 3  Uit het feit dat Zeus Aeolus heeft aangesteld als bestuurder van de winden (regel 21–22). 
Onjuist: Uit het feit dat hij een zak met winden aan Odysseus meegeeft, die hij van de 
Kronide heeft gekregen. 
 
Maximumscore 3 

 4  a.  In het Grieks wordt de tegenstelling “overdag – ’s nachts” versterkt doordat de  
 betreffende woorden naast elkaar staan / de chiastische structuur van het Grieks 

(“dineren overdag – ’s nachts slapen”) is in de vertaling verdwenen / het enjambement 
van het woord ἤµατα is in de vertaling verdwenen.  1  

b. Dat het huis naar gebraad geurt wordt in het Grieks uitgedrukt door het bijvoeglijk 
naamwoord κνισῆεν bij δῶµα. In de vertaling is dat een werkwoord geworden met δῶµα 
als onderwerp.  1  

 Of woorden van overeenkomstige strekking. 
c. “(zij zaten) nog lang en gelukkig”  1  
 
Maximumscore 2 

 5  Eratosthenes bedoelde dat het volstrekt zinloos / onmogelijk is Odysseus’ route op een kaart 
aan te geven (omdat die route door sprookjesland voert). 
 
Maximumscore 1 

 6  A 

 
Maximumscore 1 

 7  regel 31 
 
Maximumscore 2 

 8  ἐπήλυθε is aoristus en wordt gebruikt om een eenmalige gebeurtenis te beschrijven, 
namelijk dat de slaap Odysseus overviel  1  
ἐνώµων is imperfectum en wordt gebruikt om een voortdurende handeling te beschrijven, 
namelijk dat Odysseus gedurende (bijna) de hele reis het schip bestuurde  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
Indien de toelichting ontbreekt geen scorepunten toekennen. 
Niet fout rekenen: de aoristus ἐπήλυθε heeft ingressieve waarde; de slaap overviel 
Odysseus. 
 
Maximumscore 1 

 9  oorlogsbuit en (gast)geschenken 
Fout: goud en zilver. 
Alleen een scorepunt toekennen, indien beide elementen in het antwoord voorkomen. 
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Tekst 1 en afbeelding 
 
Maximumscore 2 

 10  regel 19–20  
Niet fout rekenen: regel 23–24.  
Fout: regel 47–48. 
 
Tekst 1 en 2 
 
Maximumscore 4 

 11  a. ἠµὲν παυέµεναι ἠδ’ ὀρνύµεν (ὅν κ’ ἐθέλῃσι) (regel 22)  1  
b. Bij Homerus zijn er mensen te zien die vuren brandend houden; bij Apollodorus is er  
     rook te zien die uit (de schoorstenen van) de stad opstijgt  1  
c. Bij Homerus blijft onduidelijk waarom Aeolus de zak met winden eigenlijk meegeeft;  
 bij Apollodorus wordt dat verklaard door de instructies die Aeolus geeft over het  
     gebruik van verschillende winden in de zak  2  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 12  regel 28 
 
Maximumscore 3 

 13  • De Homerische epen zijn het eindpunt van een lange mondelinge traditie, (die al in de 
Myceense tijd is begonnen)  1  

• In de loop der eeuwen ontstond er een groot aantal formules: steeds terugkerende 
woordgroepen of versregels   1  

• die de zanger in staat stelden zijn gedichten al improviserend te componeren  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 3 en tekst 1 
 
Maximumscore 1 

 14  regel 42 
 
Maximumscore 2 

 15  In  tekst 1 heeft Odysseus Ithaca zelfs letterlijk in zicht, maar dan volgt de noodlottige actie 
van de makkers die de zak met winden openen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 3 en het gelezen pensum 
 
Maximumscore 2 

 16  “dwazen” (regel 4)  1  
Odysseus’ makkers roepen in de Helios-episode de ondergang over zich af door Helios’ 
runderen te slachten, hoewel ze wisten dat daarop een zware straf  stond  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 17  De Kikonen zijn een ‘normaal’ volk en behoren niet tot de sprookjeswereld waarin 
Odysseus in het vervolg terechtkomt. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 4 
 
Maximumscore 1 

 18  In de Onderwereld, op aanraden van Circe. 
Alleen een scorepunt toekennen, indien beide elementen in het antwoord voorkomen.  
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Maximumscore 2 

 19  Met “de andere”, gezien µοῦνον (regel 297) 
Alleen scorepunten toekennen, indien beide elementen zijn genoemd. 
 
Maximumscore 2 

 20  Twee van de volgende drie antwoorden: 
• het optreden van Zeus  
• het intreden van duisternis 
• het in veiligheid brengen van de schepen. 

 
Maximumscore 2 

 21  Inmiddels is (door de opgestoken storm) duidelijk geworden dat ze langer (dan hij had 
verwacht) op het eiland moeten blijven (waardoor het risico groter wordt dat zijn makkers 
zich aan het vee zullen vergrijpen). 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Tekst 5 
 
Maximumscore 2 

 22  Voor de ik in tekst 5 is de vergetelheid die de lotos geeft een welkom geschenk. Voor de 
Homerische Odysseus is dat zeker niet het geval: het laatste wat hij wil is vergeten.  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Het avontuur met de Cycloop  
 
Maximumscore 3 

 23  • De slimheid van Odysseus om zich voor te stellen als Niemand (tegenover de reus 
Polyphemus)  1  

• De Cycloop denkt inderdaad dat hij een onbeduidende niemand tegenover zich heeft; hij 
begrijpt te laat dat zijn tegenstander Odysseus is (voor wie hij was gewaarschuwd) / 
Odysseus maakt zich pas bekend als hij van het eiland weg vaart  1  

• De Cycloop geeft een uiterst valse draai aan de plichten van de gastheer / gastgeschenk  1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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4.2 Antwoordmodel voor de vertaling 
 
 
 
 
 
Kolon 24 
Maximumscore 2 
Ἔνθα µὲν Ἄτλαντος θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψὼ ναίει ἐϋπλόκαµος,  
Daar woont Atlas’ dochter, de listige Kalypso met mooie vlechten, 
 
ἔνθα waar (relativum)  1  
ἔνθα waar (vragend)   0  
ἔνθα toen (voegwoord)   0  
Deze foutmogelijkheden ook in de kola 31 en 41; maximaal twee keer aanrekenen. Voor 
kolon 35 geldt een aparte regeling. 
ἔνθα  toen / dan (bijwoord)   0  
Ἄτλαντος van Atlantos   1  
Ἄτλαντος θυγάτηρ dochter Atlantos  0  
Ἄτλαντος Atlantis / Atlantische Oceaan / Atlas-gebergte   0  
ναίει woonde   1  
 
Kolon 25 
Maximumscore 1 
δεινὴ θεός·  
een / de ontzagwekkende / geduchte godin / godheid;  
 
Niet fout rekenen: δεινή verschrikkelijk / geweldig (groot) / knap / kranig / geraffineerd 
θεός god   0  
 
Kolon 26 
Maximumscore 2 
οὐδέ τις αὐτῇ µίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. 
(en / maar) niemand noch van de goden noch van de sterfelijke mensen / (en / maar) geen 
van de goden of sterfelijke mensen / stervelingen / (en / maar) geen enkele god of sterfelijk 
mens / sterveling gaat met haar om. 
 
τις wie / welke   0  
αὐτῇ met haar zelf   1  
αὐτῇ zelf   0  
µίσγεται ging om met     1   
Indien ook in kolon 24 fout (ναίει), hier niet opnieuw aanrekenen. 
µίσγεται θεῶν gaat om met goden   0  
θεῶν van de godinnen   1  
θεῶν vertaald als participium   0  
θνητῶν ἀνθρώπων stervelingen en mensen   0  
ἀνθρώπων mannen   1  
 
Kolon 27 
Maximumscore 2 
Ἀλλ’ ἐµὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίµων οἶον,  
Maar mij alleen, de / deze ongelukkige / in een slechte toestand verkerend, leidde / voerde / 
bracht een godheid naar Kalypso’s huis, 
 
ἀλλ’ vertaald als vorm van ἄλλος   0  
ἐµέ niet vertaald (alleen τὸν δύστηνον als object)   0  
ἤγαγε vertaald als praesens   0  
ἤγαγε niet herkend als vorm van ἄγω   0  
δαίµων niet vertaald als onderwerp   0  
οἶον verbonden met δαίµων   0  
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Kolon 28 
Maximumscore 2 
ἐπεί µοι νῆα θοὴν (kolon 29) Ζεὺς (kolon 29) ἐκέασσε  
omdat / toen / nadat Zeus voor mij het snelle schip / mijn snelle schip had verbrijzeld  
 
Niet fout rekenen: nadat Zeus mijn snelle schip verbrijzelde 
Niet fout rekenen: ἐπεί want 
µοι object   0  
νῆα niet herkend als acc. van ναῦς   0  
νῆα op mijn schip   0  
θοήν scherp / puntig    1  
θοήν snel invallend   0  
 
Kolon 29 
Maximumscore 2 
ἀργῆτι κεραυνῷ (kolon 28) ἐλάσας  
nadat / toen hij het had getroffen / trof / door het te treffen met zijn helder witte / stralende 
bliksem 
 
Niet fout rekenen: ἀργῆτι κεραυνῷ vertaald bij kolon 28 
Niet fout rekenen: terwijl hij trof 
Niet fout rekenen: ἐλάσας nevenschikkend bij ἐκέασσε (hij trof en verbrijzelde) 
slang    0  
 
Kolon 30 
Maximumscore 2 
µέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. 
midden op de wijnkleurige / violette / donkere zee. 
 
µέσῳ ἐνί op de middelste   0  
µέσῳ niet verbonden met πόντῳ   0  
ἐνί niet herkend als voorzetsel   0  
οἴνοπι met wijnranken bekranst (οἴνωψ)   1  
 
Kolon 31 
Maximumscore 2 
Ἔνθ’ ἄλλοι µὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 
Daar / toen kwamen alle / al mijn andere dappere / goede / edele makkers om, 
 
ἔνθα waar (relativum)   1  
ἔνθα waar (vragend)   0  
ἔνθα toen (voegwoord)    0  
ἄλλοι niet vertaald   1  
ἄλλοι van andere soort / van ander uiterlijk   0  
πάντες geheel / helemaal   1  
ἐσθλοί kostbaar   1  
ἐσθλοί voorspoedig / gunstig   0  

Antwoorden Deel- 
scores
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Kolon 32 
Maximumscore 2 
αὐτὰρ ἐγὼ (kolon 33) ἐννῆµαρ φερόµην·   
maar / en ik werd negen dagen (lang) meegevoerd / (voort- / weg)gedragen / ik dreef rond; 
 
φερόµην ik droeg / sleurde mee   0  
φερόµην ik werd verdragen   0  
φερόµην vertaald als praesens   1  
 
Kolon 33 
Maximumscore 2 
τρόπιν ἀγκὰς ἑλὼν νεὸς ἀµφιελίσσης 
nadat ik de kielbalk van het aan beide kanten gebogen schip in mijn armen had gepakt 
 
ἑλών werkwoord(svorm) niet herkend   0  
ἑλών verkeerd onderwerp   0  
νεός niet vertaald als gen. van ναῦς   0  
ἀµφιελίσσης verbonden met τρόπιν   1  
 
Kolon 34 
Maximumscore 3 
δεκάτῃ δέ µε νυκτὶ µελαίνῃ νῆσον ἐς Ὠγυγίην πέλασαν θεοί,  
(en / maar) in de tiende donkere / zwarte nacht / deden de goden mij het eiland Ogygia 
naderen, 
 
δεκάτῃ νυκτὶ µελαίνῃ na tien donkere nachten   2  
op de tiende dag in de donkere nacht   2  
νυκτὶ µελαίνῃ zwartgemaakte nacht   1  
µελαίνῃ opgevat als werkwoordsvorm   0  
νῆσον niet vertaald   1  
πέλασαν werkwoord(svorm) niet herkend   0  
πέλασαν vertaald met tegenwoordige tijd / voltooid verleden tijd   2  
πέλασαν intransitief vertaald   0  
θεοί niet als subject   0  
 
Kolon 35 
Maximumscore 1 
ἔνθα Καλυψὼ ναίει ἐϋπλόκαµος, δεινὴ θεός,  
waar Kalypso woont met de mooie vlechten, de / een ontzagwekkende / geduchte godin, 
 
ἔνθα daar   0  
Andere fouten beoordelen zoals in kolon 24–25, maar indien ook daar fout, hier niet 
opnieuw aanrekenen. 
 
Kolon 36 
Maximumscore 2 
ἥ µε (kolon 37) ἐνδυκέως ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν  
die mij met liefde / met zorg / graag gastvrij ontving en me te eten gaf / me voedde 
 
Niet fout rekenen: als hoofdzin vertaald.  
ἐφίλει en/of ἔτρεφεν als praesens vertaald   1  
ἔτρεφεν grootbrengen / opvoeden / opleiden / dik maken   0  

Antwoorden Deel- 
scores
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Kolon 37 
Maximumscore 1 
λαβοῦσα 
nadat ze me had opgenomen / meegenomen   
 
Niet fout rekenen: nadat ze me opnam 
Niet fout rekenen: λαβοῦσα nevenschikkend vertaald met ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν. 
Niet fout rekenen: grijpen / aantreffen. 
begrijpen   0  
terwijl ze me opnam   0  
Werkwoord(svorm) niet herkend   0  
 
Kolon 38 
Maximumscore 2 
ἠδὲ ἔφασκε 
en (die) zei / pochte / dacht 
 
Niet fout rekenen: als hoofdzin vertaald. 
ἠδέ vertaald als ἤδη / ἥδε   0  
ἠδέ onvertaald   0  
ἔφασκε verkeerd onderwerp   0  
 
Kolon 39 
Maximumscore 2 
θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤµατα πάντα· 
mij onsterfelijk en eeuwig jong te (zullen) maken (gedurende) alle dagen; 
 
Niet fout rekenen: ἀθάνατον goddelijk 
ἀγήραον onveranderlijk   1  
ἤµατα πάντα iedere dag   1  
ἤµατα πάντα bij ἔφασκε   1  
ἤµατα πάντα lijdend voorwerp   0  
ἤµατα levensomstandigheden   0  
 
Kolon 40 
Maximumscore 2 
ἀλλ’ ἐµὸν οὔ ποτε θυµὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν. 
maar nooit overtuigde ze mijn hart in mijn borst / binnenste. 
 
ἀλλ’ vertaald als vorm van ἄλλος  0  
Indien ook in kolon 27 fout, hier opnieuw aanrekenen. 
ποτε wanneer  0  
ποτε niet vertaald  1  
Niet fout rekenen: θυµὸν ziel / geest. 
θυµόν leven / moed / gezindheid / karakter / wens / verlangen / toorn  0  
ἐνί niet herkend als voorzetsel  0  
Indien ook in kolon 30 fout, hier opnieuw aanrekenen. 
στήθεσσιν gevoelens / gedachten / borsten  1  
ἔπειθεν opgevat als medium  0  

Antwoorden Deel- 
scores
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Kolon 41 
Maximumscore 2 
Ἔνθα µὲν ἑπτάετες µένον ἔµπεδον,  
Daar (ver)bleef ik zeven jaar lang onafgebroken, 
 
ἔνθα waar (relativum)   1  
ἔνθα waar (vragend)   0  
ἔνθα toen (voegwoord)    0  
ἔνθα  toen (bijwoord)   1  
Niet fout rekenen: µένω wachten. 
µένω dralen / stand houden   0  
µένον werkwoord(svorm) niet herkend   0  
µένον zij bleven   0  
 
Kolon 42 
Maximumscore 2 
εἵµατα δ’ αἰεὶ δάκρυσι δεύεσκον,   
(en / maar) altijd / voortdurend / telkens bevochtigde ik mijn (goddelijke) kleren met tranen, 
 
εἵµατα tapijten   0  
δάκρυσι vertaald als werkwoordsvorm   0  
δεύεσκον zij bevochtigden     0  
Indien ook in kolon 41 fout (µένον), hier opnieuw aanrekenen. 
 
Kolon 43 
Maximumscore 2 
τά µοι ἄµβροτα δῶκε Καλυψώ· 
de goddelijke / onsterfelijke / heilige (kleren) die Kalypso me gegeven had / gaf; 
 
τά opgevat als demonstrativum   1  
ἄµβροτα uitgestorven / zonder mensen   0  
δῶκε werkwoord(svorm) niet herkend   0  
 
Kolon 44 
Maximumscore 2 
ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄγδοόν µοι ἐπιπλόµενον ἔτος ἦλθεν, 
maar toen (dan) na verloop van tijd voor mij het achtste jaar was gekomen / kwam, 
 
ὅτε vertaald als bijwoord   0  
µοι niet vertaald   1  
µοι vertaald als possessivum bij ἔτος   1  
ἦλθεν werkwoord(svorm) niet herkend   0  
ἦλθεν verkeerd onderwerp   0  
 
Kolon 45 
Maximumscore 2 
καὶ τότε δή µ’ ἐκέλευσεν (kolon 46) νέεσθαι.” 
toen (dan) droeg ze me op / beval ze me terug te gaan.” 
 
τότε vertaald als voegwoord   0  
Indien corresponderend met ὅτε als bijwoord vertaald in kolon 44 maximaal 2 scorepunten 
in mindering brengen voor kolon 44 en 45 samen. 
τότε niet vertaald   1  
ἐκέλευσεν verkeerd onderwerp   0  
ἐκέλευσεν werkwoord(svorm) niet herkend   0  
Niet fout rekenen: infinitief afhangend van ἐποτρύνουσα (kolon 46).  

Antwoorden Deel- 
scores
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Kolon 46 
Maximumscore 1 
ἐποτρύνουσα 
terwijl ze me aanspoorde 
 
Niet fout rekenen: nevenschikkend vertaald met ἐκέλευσεν. 
nadat ze me had aangespoord   0  
werkwoord(svorm) niet herkend  0  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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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 deze toets kunnen maximaal 82 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 Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt (worden) gebracht 
 
2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
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4.1 Antwoordmodel voor de vragen  
 
 
 
 
 
Tekst 1 
 
Maximumscore 1 

 1  (ἐπεὶ) οὐκέτι φαίνετο ποµπή (regel 79). 
 
Maximumscore 1 

 2  Vanaf de hoge rotsen zullen de Laestrygonen de schepen van Odysseus’ makkers met 
rotsblokken bombarderen. / Doordat de ingang van de haven zo smal is kunnen de schepen 
van Odysseus’ makkers niet ontsnappen aan de aanval van de Laestrygonen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 3 

 3  • De Homerische epen zijn het eindpunt van een lange mondelinge traditie, (die al in de 
Myceense tijd is begonnen)  1  

• In de loop der eeuwen ontstond er een groot aantal formules / steeds terugkerende 
woordgroepen of versregels  1  

• die de zanger in staat stelden zijn gedichten al improviserend te componeren  1  
 Of woorden van overeenkomstige strekking. 

 
Maximumscore 2 

 4  Door te vermelden dat twee makkers terug wisten te vluchten naar de schepen (regel 117). 
 
Maximumscore 1 

 5  Regel 124 
 
Maximumscore 2 

 6  • (τὴν δὲ γυναῖκα εὗρον) ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν (regel 112-113)  1  
   • οὐκ ἄνδρεσσιν ἐοικότες / ἀλλὰ Γίγασιν (regel 120)  1  

 
Maximumscore 3 

 7  a. regel 97-99  1  
   b. Door een snelle actie weet Odysseus (de mannen op) zijn eigen schip in veiligheid te 

brengen, maar de anderen / de andere schepen kan hij niet redden  2  
Of woorden van overeenkomstige strekking 
Geen deelscore toekennen bij 7b. 
 
Tekst 2 
 
Maximumscore 1 

 8  Regel 140  
Fout rekenen: regel 142. 
 
Maximumscore 1 

 9  Ὠκεανός       X         … 
    
  Πέρση    X  Ἠέλιος 
     
      Κίρκη    Αἰήτης 
Niet fout rekenen, indien namen letterlijk uit de tekst zijn overgenomen. 
Alleen scorepunt toekennen, indien alle namen op de juiste plaats zijn ingevuld. 
 
Maximumscore 2 

 10  • Vertaalde tekst: hij gaat op onderzoek uit / hij regelt eten voor zijn makkers  1  
• Regel 187-205: hij belegt een vergadering / hij activeert zijn makkers / hij verdeelt hen in 

twee groepen en neemt zelf de leiding over één groep  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 11  Het gaat om wilde dieren / wolven en leeuwen, die zich nu gedragen als tamme dieren. 
 
Maximumscore 2 

 12  Twee van de volgende mogelijkheden: 
- door het gebruik van ἄν met de conjunctivus (generalis) σαίνωσι 
- door het gebruik van het praesens φέρει 
- door het gebruik van het epische τε. 
 
Maximumscore 1 

 13  Regel 213 
Fout: regel 216-219. 
 
Maximumscore 2 

 14  a. Motivering / situatie(schets) en aansporing  1  
   b. οὐ γάρ t/m ἀννεῖται (regel 190-192) en ἔνδον t/m γυνή (regel 226-228); ἀλλά-zin (regel 

192-193 en 228)  1  
 
Maximumscore 1 

 15  In het verhaal over de Lotoseters. 
 
Maximumscore 2 

 16  In regel 236 staat dat de toverkruiden bedoeld waren om de mannen hun vaderland te laten 
vergeten. In regel 240 staat dat na de betovering hun geest (en dus ook hun geheugen) nog 
geheel intact was. 
 
Maximumscore 2 

 17  In regel 252 is Eurylochos de verteller, en die weet op dit moment niet wie de bewoonster 
van het huis is. In regel 210 is Odysseus de verteller, die de naam Circe achteraf (bij de 
Phaeaken) wél kan noemen. 
 
Maximumscore 2 

 18  • Regel 252 begint met een dactylus (εὕροµεν: lang-kort-kort); door toevoeging van δ’ zou de 
lettergreep -µεν lang worden, wat de onmogelijke volgorde lang-kort-lang zou opleveren.  1  

• In regel 210 moet er juist δ’ staan, omdat de (van nature korte) lettergreep -ρον lang moet 
zijn.   1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 19  Eén van de onderstaande antwoorden: 
- de betoverde dieren 
- het optreden van Polites 
Fout rekenen: de beschrijving van het weefsel. 
 
Maximumscore 1 

 20  οὐδέ τις αὐτῶν ἐξεφάνη (δηρὸν δὲ καθήµενος ἐσκοπιάζον) (regel 259-260) 
 
Tekst 3 
 
Maximumscore 3 

 21  • Bij Apollodorus worden de makkers in verschillende dieren veranderd, niet alleen in 
varkens  1  

• Bij Apollodorus ziet Eurylochos wat er met de makkers gebeurt, bij Homerus niet  1  
• Bij Apollodorus gaat Odysseus pas met Circe naar bed nadat zijn makkers zijn onttoverd  1  
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Tekst 4 
 
Maximumscore 1 

 22  Bij Vestdijk is het (niet alleen Circe, maar ook) Odysseus die toverkracht bezit. 
 
Maximumscore 1 

 23  jaloezie / wraakgevoelens 
 
Afbeelding 
 
Maximumscore 3 

 24  a. Het avontuur met Scylla  1  
Fout rekenen: Charybdis 
b. Twee van de onderstaande drie antwoorden:  2  

• de hondenkoppen 
• Scylla heeft een aantal makkers in haar handen 
• Odysseus (kansloos) met getrokken zwaard op het schip 
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4.2 Antwoordmodel voor de vertaling 
 
 
 
 
 
Kolon 25 
Maximumscore 2 
ἷξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ, 
(en) de godin en de man kwamen (aan) bij de gewelfde / holle / uitgeholde grot, 
 
δέ maar   1  
ἷξον werkwoord(svorm) niet herkend   0  
γλαφυρόν glad / elegant   1  
θεός god   1  
θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ een godin en een man   0  
ἠδέ deze   1  
θεὸς ἠδέ reeds godin   0  
ἷξον ἠδέ ze kwamen reeds aan   1  
 
Kolon 26 
Maximumscore 2 
καί ῥ’ ὁ µὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου  
en hij ging daar / toen zitten in / op een / de armstoel / zetel / troon 
 
Niet fout rekenen: ὁ µέν de een 
ὁ µέν zij   0  
ἔνθα waar   0  
ἔνθα toen (voegwoord)   0  
ἔνθα niet vertaald   1  
καθέζετ’ verkeerd onderwerp   0  
καθέζετ’ deed zitten / deed plaatsnemen   0  
ἐπί bij   0  
θρόνου rechterstoel   1  
 
Kolon 27 
Maximumscore 2 
ἔνθεν ἀνέστη Ἑρµείας,  
waarvan(daan) / waaruit / vanwaar Hermes was opgestaan, 
 
Niet fout rekenen: Ἑρµείας Hermeias 
ἔνθεν vandaar / van hier / hieruit   1  
ἔνθεν daarop (als tijdsaanduiding)   0  
ἔνθεν waardoor   0  
ἀνέστη werkwoord(svorm) niet herkend   0  
ἀνέστη opstond   0  
Ἑρµείας niet als onderwerp vertaald   0  
 
Kolon 28 
Maximumscore 2 
νύµφη δ’ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν, 
(en / maar) de nimf / jonge vrouw zette bij hem allerlei voedsel neer, 
 
Niet fout rekenen: πᾶσαν ἐδωδήν al het / geheel het voedsel 
νύµφη een jonge vrouw   1  
νύµφη bruid /  pas gehuwde vrouw   0  
ἐτίθει als praesens vertaald   1  
ἐτίθει werkwoord(svorm) niet herkend   0  
πᾶσαν verbonden met νύµφη   0  
πᾶσαν zelfstandig vertaald  0  
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Kolon 29 
Maximumscore 1 
ἔσθειν καὶ πίνειν,  
om te eten en te drinken, 
 
Niet fout rekenen: te eten en te drinken 
infinitivi vertaald zonder om te / te   0  
infinitivi vertaald als zelfstandige naamwoorden   0  
 
Kolon 30 
Maximumscore 1 
οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν· 
zulke dingen als sterfelijke mensen / mannen / stervelingen eten; 
 
βροτοὶ ἄνδρες stervelingen en mensen / mannen   0  
ἔδουσιν vertaald als verleden tijd   0  
ἔδουσιν werkwoord niet herkend   0  
 
Kolon 31 
Maximumscore 2 
αὐτὴ δ’ ἀντίον ἷζεν Ὀδυσσῆος θείοιο, 
(en / maar) zij zelf ging tegenover de goddelijke / door een god beschermde Odysseus 
zitten, 
 
αὐτή zij  1  
αὐτή dezelfde  1  
ἀντίον tegen / tegenovergesteld  0  
ἷζεν transitief vertaald  0  
ἷζεν vertaald als praesens  1  
Ὀδυσσῆος als onderwerp vertaald   0  
θείοιο heilig / onbegrijpelijk   0  
 
Kolon 32 
Maximumscore 3 
τῇ δὲ παρ’ ἀµβροσίην δµωαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν. 
(en) voor / bij haar zetten slavinnen / (dienst)maagden ambrosia / ambrozijn / godenspijs en 
nectar / drank der goden neer. 
 
τῇ daar   2  
τῇ daarlangs  0  
tmesis niet herkend / παρ’ als voorzetsel vertaald   0  
ἀµβροσίην zalf / parfum voor goden   1  
δµωαί niet als onderwerp vertaald   0  
τίθηµι maken (tot)   0  
παρα-τίθηµι toevertrouwen   1  

Antwoorden Deel- 
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Kolon 33 
Maximumscore 2 
οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖµα προκείµενα χεῖρας ἴαλλον. 
(en) zij strekten hun handen / armen uit naar de (voor hen) gereed / bereid staande / 
liggende lekkernijen / de lekkernijen die voor hen klaar gezet waren. 
 
οἱ ἴαλλον hij / zij strekte   0  
οἱ opgevat als dativus  0  
ὀνείαθ’ vertaald als lijdend voorwerp van ἴαλλον   0  
ἑτοῖµα προκείµενα beide of een van beide verbonden met χεῖρας   0  
ἑτοῖµα werkelijk / vervuld / bereidwillig   0  
προκείµενα te wachten staand / voorgeschreven  / voorbeschikt  / weggeworpen    0  
χεῖρας niet vertaald als lijdend voorwerp   0  
ἴαλλον werkwoordsvorm niet herkend  0  
 
Kolon 34 
Maximumscore 2 
αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 
en / maar nadat / toen zij genoten hadden van het / hun eten en drinken / drank, 
 
Niet fout rekenen: αὐτάρ en dus / en nu / maar aan de andere kant / maar natuurlijk / en 
zoals te begrijpen is 
Niet fout rekenen: nadat zij genoten 
ἐπεὶ τάρπησαν toen zij genoten   1  
ἐπεί omdat   1  
ἐπεί want   0  
ἐπεί niet als voegwoord vertaald   0  
τάρπησαν verkeerd onderwerp   0  
ἠδέ vertaald als ἤδη of ἥδε   1  
ποτῆτος drinkbaar / vliegend   0  
 
Kolon 35 
Maximumscore 2 
τοῖς ἄρα µύθων ἦρχε Καλυψώ, δῖα θεάων· 
nam bij hen Calypso, de stralende godin, het woord: 
 
Niet fout rekenen: τοῖς voor hen / van hen 
τοῖς voor / van hem   0  
τοῖς met deze woorden   1  
τοῖς niet vertaald   0  
ἦρχε vertaald als praesens   1  
Καλυψώ niet als onderwerp vertaald   0  
 
Kolon 36 
Maximumscore 1 
“∆ιογενὲς Λαερτιάδη, πολυµήχαν’ Ὀδυσσεῦ, 
“Van Zeus afstammende zoon van Laërtes, vindingrijke / slimme Odysseus, 
 
Diogenes   0  
Niet als vocativus vertaald   0  
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Kolon 37 
Maximumscore 2 
οὕτω δὴ οἶκόνδε (kolon 38) αὐτίκα νῦν ἐθέλεις ἰέναι;  
wil je (werkelijk / dan) zo nu meteen naar huis gaan? 
 
Niet vragend vertaald   0  
οὕτω οἶκόνδε naar dat huis   0  
οὕτω niet vertaald   1  
αὐτίκα niet vertaald   1  
ἐθέλεις wilde je   1  
ἰέναι zijn / zenden   0  
 
Kolon 38 
Maximumscore 2 
φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
naar je geliefde / eigen vaderland / vaderlandse grond 
 
φίλην vriend / vriendin   0  
ἐς uit   0  
πατρίδα geslacht / stam   0  
γαῖαν aarde   1  
 
De woorden σὺ δὲ χαῖρε καὶ ἔµπης. zijn voorvertaald. 
 
Kolon 39 
Maximumscore 2 
εἴ γε µὲν εἰδείης σῇσι φρεσὶν  
(maar) als je (werkelijk) zou weten / wist in / met je geest 
 
εἰ niet vertaald als voegwoord   0  
εἰδείης je weet / je zult weten   0  
εἰδείης je had geweten   1  
εἰδείης verkeerd onderwerp   0  
σῇσι woord / vorm niet herkend   0  
φρεσίν naamval niet herkend / onjuist weergegeven   0  
 
De woorden ὅσσα τοι αἶσα κήδε’ ἀναπλῆσαι zijn voorvertaald. 
 
Kolon 40 
Maximumscore 2 
πρὶν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι, 
voordat je aankomt / aangekomen bent / zult aankomen op vaderlandse bodem / in je 
vaderland, 
 
πρίν niet vertaald als voegwoord   0  
πατρίδα geslacht / stam   0  
Indien ook in kolon 38 fout, hier niet opnieuw aanrekenen. 
γαῖαν aarde   1  
Indien ook in kolon 38 fout, hier niet opnieuw aanrekenen. 
ἱκέσθαι verkeerd onderwerp   0  
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Kolon 41 
Maximumscore 2 
ἐνθάδε κ’ αὖθι µένων 
terwijl je hier ter plekke blijft / wacht 
 
Niet fout rekenen: nevenschikkend vertaald met kolon 42 
ἐνθάδε hierheen   0  
ἐνθάδε onder deze omstandigheden   1  
µένων niet herkend als participium   0  
µένων verkeerd onderwerp   0  
 
Kolon 42 
Maximumscore 2 
σὺν ἐµοὶ τόδε δῶµα φυλάσσοις 
zou je (samen) met mij deze woning (wel willen) bewonen 
 
optativus weergegeven met kun je / zou je kunnen   1  
τόδε die / dat / de / het   1  
δῶµα tempel / mannenzaal / vrouwenvertrek   0  
 
 
Kolon 43 
Maximumscore 2 
ἀθάνατός τ’ εἴης,  
en je zou onsterfelijk (kunnen) zijn, 
 
Niet fout: ἀθάνατος goddelijk 
εἴης je bent   0  
εἴης je zult zijn   1  
 
Kolon 44 
Maximumscore 2 
ἱµειρόµενός περ ἰδέσθαι σὴν ἄλοχον,  
hoewel je verlangt je echtgenote / bedgenote te zien, 
 
ἱµειρόµενος passief vertaald   0  
ἱµειρόµενος verkeerd onderwerp   0  
ἰδέσθαι werkwoord(svorm) niet herkend   0  
σήν niet herkend als vorm van σός   0  
ἄλοχον maagd   0  
 
Kolon 45 
Maximumscore 3 
τῆς αἰὲν ἐέλδεαι ἤµατα πάντα.” 
naar wie je altijd alle dagen verlangt.” 
 
Niet fout rekenen: ἤµατα πάντα iedere dag / de hele dag 
τῆς naar haar (nieuwe hoofdzin)   2  
ἐέλδεαι je verlangde   2  
ἐέλδεαι werkwoordsvorm niet herkend   0  
ἤµατα levensomstandigheden   0  
ἤµατα worpen (ἧµα)   0  
πάντα niet verbonden met ἤµατα   0  
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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; 
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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 deze toets kunnen maximaal 84 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 Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat indien het maximum aantal woorden is 
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt (worden) gebracht 
 
2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 
juiste weergave van de rest van het kolon. 
 
3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 
van het desbetreffende kolon. 
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4.1 Antwoordmodel voor de vragen  
 
 
 
 
 
Tekst 1 
 
Maximumscore 1 

 1  Dat Kroisos een groot rijk zou vernietigen (als hij tegen de Perzen ten strijde trok). 
Fout: Dat Kroisos zijn rijk zou vernietigen. 
 
Maximumscore 1 

 2  Er wordt (in regels 7–9) de mogelijkheid genoemd dat Kyros wilde zien of een godheid 
Kroisos te hulp zou komen. / Kyros wist dat Kroisos θεοσεβής was (zodat het logisch zou 
zijn dat hij een god aanroept). 
Fout rekenen: verwijzing naar de getallensymboliek in regels 1–5. 
Fout rekenen: de overwegingen van Kyros in regels 6–7 (t/m θέλων). 
 
Maximumscore 1 

 3  λιπαρεόντων (δὲ αὐτῶν) / (καὶ) ὄχλον παρεχόντων (regels 17–18). 
 
Maximumscore 1 

 4  (πᾶσι) τυράννοισι (regel 16). 
 
Maximumscore 3 

 5  a. λέγεται ὑπὸ Λυδῶν (regel 30).  1  
b. - βουλόµενος t/m κατακαυθῆναι (regels 8–9)   1  
 - καὶ τούς t/m ἐπικρατῆσαι (regels 28–29)   1  
 
Tekst 1 en tekst 2 
 
Maximumscore 2  

 6  a. ἀνεβίβασε (t/m δεδεµένον) (regels 4–5)  1  
b. καὶ δὶς ἕπτα Λυδῶν παρ’ αὐτὸν παῖδας (regels 5–6)  1  
 
Maximumscore 1 

 7  (τὸν Ἀπόλλωνα ἐπικαλεόµενον), εἴ τί οἱ κεχαρισµένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήθη, (παραστῆναι καὶ 
ῥύσασθαί µιν ἐκ τοῦ παρεόντος κακοῦ) (regels 32–33). 
 
Tekst 3 
 
Maximumscore 2  

 8  • Nee, (het was al eerder gepland,)   1  
• zoals blijkt uit (ἐποίησαν δὲ Ἀβυδηνοὶ)  ἐντειλαµένου πρότερον βασιλέος (regel 3) / 
προεπεποίητο (regel 2) / ἐπίτηδες (regel 2)  1  
 
Maximumscore 1  

 9  τούτων γε ἐόντων τοσούτων (regel 15). 
 
Maximumscore 2 

 10  • In het Grieks is de aoristus gebruikt  1  
• die ingressieve waarde kan hebben / die het begin van de handeling kan uitdrukken   1  

 
Maximumscore 1 

 11  (ἐνθαῦτα ὁ Ξέρξης) ἑωυτὸν ἐµακάρισε (regel 8). 
 
Maximumscore 2  

 12  Uit het feit dat de godheid afgunstig is / dat de goden de mens het geluk misgunnen. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
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Maximumscore 2 

 13  γλυκὺν γεύσας τὸν αἰῶνα (regel 22). 
Indien ὁ (δὲ) θεὸς aan het citaat is toegevoegd, één scorepunt in mindering brengen. 
Bij kortere of langere citaten dan de bovenstaande geen scorepunten toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 14  (Het leven van de mens is inderdaad kort, maar) vanwege alle ellende die een mens kan 
meemaken duurt het leven eigenlijk nog te lang / de dood is een verlossing. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 15  Dat Artabanos Xerxes niet van een veldtocht tegen Griekenland mocht afhouden / dat 
Xerxes tegen Griekenland moest optrekken. 
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 2 

 16  Damsté, want die geeft de irrealis / niet-werkelijkheid van het Grieks weer / die geeft de 
juiste vertaling van ἄν + indicativus (aoristus). 
Niet goed rekenen: Damsté, want die vertaalt ἄν / die vertaalt met “zou”. 
Als de toelichting ontbreekt of fout is, geen scorepunten toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 17  Dat het Perzische leger en/of de vloot getalsmatig zwakker zou(den) kunnen zijn dan die 
van de Grieken. 
 
Maximumscore 2  

 18  • (Het voordeel van) een groter (land)leger heeft het nadeel dat het probleem van de 
proviandering ook groter wordt  1  

• (Het voordeel van) een grotere vloot heeft het nadeel dat het moeilijker is geschikte havens 
te vinden   1  
Of woorden van overeenkomstige strekking. 
 
Maximumscore 1 

 19  λιµὸν (regel 51). 
 
Maximumscore 2 

 20  • regels 45–46 αἱ συµφοραί t/m συµφορέων: toevalligheden regeren over de mensen en niet 
andersom  1  

• regel 50 εὐπρηξίης t/m πληθώρη: mensen willen altijd meer successen  1  
 
Maximumscore 2 

 21  • Bij het beraadslagen vooraf kan men niet voorzichtig genoeg zijn,  1  
• maar eenmaal in actie gekomen moet men onverschrokken zijn  1  

Of woorden van overeenkomstige strekking. 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 421Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



200018  CV6 6 Lees verder 

 
 
 
 
Tekst 4 
 
Maximumscore 3  

 22  Bijvoorbeeld drie van de volgende mogelijkheden (de opsomming is niet uitputtend): 
• “voel ik diep onder dat geluksgevoel ook een soort angst” (regels 1–2): Amasis toonde zich 

bezorgd om het grote geluk van Polykrates. 
• “Zo’n volmaakt geluk is altijd beangstigend” (regels 2–3): Amasis toonde zich bezorgd om 

het grote geluk van Polykrates. 
• “Ik zou het lot een offer willen brengen” (regel 3): Amasis adviseerde Polykrates een 

kostbaar bezit op te offeren / Polykrates offerde op advies van Amasis zijn kostbare ring op. 
• “een mens wil de goden iets van het geluk betalen” (regels 6–7): Amasis adviseerde 

Polykrates een kostbaar bezit op te offeren / Polykrates offerde op advies van Amasis zijn 
kostbare ring op. 

• “De goden zijn immers, zoals bekend, jaloers” (regel 7): Amasis hield Polykrates voor dat 
wie alleen maar geluk kent uiteindelijk door de afgunst van de goden getroffen wordt. 

• “wanneer ze een sterveling t/m een woekerprijs terug” (regels 7–9): Amasis hield 
Polykrates voor dat wie alleen maar geluk kent uiteindelijk door de afgunst van de goden 
getroffen wordt / na een leven vol successen kwam Polykrates op een ellendige manier aan 
zijn einde. 
 
Tekst 5 
 
Maximumscore 2  

 23  • ἀκοή: “men zegt” (regel 3) / “de vele verschillende verhalen over Kyros’ dood” 
(regels 11–12)   1  

• γνώµη: “ik ben van oordeel” (regel 2) / “lijkt dit mij het geloofwaardigste” (regel 12)   1  
 
Tekst 6 
 
Maximumscore 1  

 24  Omdat een eerder tegen Griekenland uitgestuurde vloot (onder leiding van Mardonios) op 
de Athos te pletter was geslagen. 
 
Maximumscore 2  

 25  • Ja,    1  
• ook bij Herodotos wordt Xerxes afgeschilderd als iemand die zich aan ὕβρις schuldig 

maakt.   1  
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4.2 Antwoordmodel voor de vertaling 
 
 
 
 
Kolon 26 
Maximumscore 2 
Ὡς δὲ εἶδον (kolon 27) οἱ Ἀθηναῖοι 
(En) toen / zodra / nadat / omdat de Atheners gezien hadden / zagen 
 
ὡς zoals / zo    0  
εἶδον werkwoord(svorm) niet herkend  0  
οἱ Ἀθηναῖοι niet subject  0  
 
Kolon 27 
Maximumscore 2 
αὐτοὺς ἀναβεβηκότας ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν,  
dat zij de Akropolis op / omhoog naar de Akropolis waren geklommen / dat zij op de 
Akropolis stonden, 
 
αὐτούς zelf  1  
de Atheners zelf  0  
de Atheners op de Akropolis   1  
bij de Akropolis  1  
ἀναβεβηκότας klommen / aan het klimmen waren  1  
 
Kolon 28 
Maximumscore 3 
οἱ µὲν ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς κατὰ τοῦ τείχεος κάτω  
wierpen sommigen zich(zelf) van / (neer) langs de muur / wal / vesting naar beneden 
 
οἱ µέν zij (weliswaar)  1  
ἐρρίπτεον werkwoord(svorm) niet herkend  0  
ἑωυτούς hen  0  
κατά in andere betekenissen  0  
κάτω later  1  
 
Kolon 29 
Maximumscore 1 
καὶ διεφθείροντο,  
en kwamen (zij) om / stierven zij. 
 
zij werden gedood  0  
 
Kolon 30 
Maximumscore 2 
οἱ δὲ ἐς τὸ µέγαρον κατέφευγον.  
(en / maar) (de) anderen vluchtten de tempel in / naar de tempel / zochten hun toevlucht in 
de tempel. 
 
οἱ δέ  (en / maar) zij  1  
ἐς tot aan  0  
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Kolon 31 
Maximumscore 3 
Τῶν δὲ Περσέων οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον µὲν ἐτράποντο πρὸς τὰς πύλας,  
(en / maar) diegenen van de Perzen / die / de Perzen die naar boven waren geklommen / de 
naar boven geklommen(en van de) Perzen wendden / keerden zich eerst naar de poort(en), 
 
de poorten van de Perzen  0  
οἱ  niet opgevat als substantiverend lidwoord  1  
toen de Perzen naar boven waren geklommen  1  
ἀναβεβηκότες niet als perfectum vertaald  1  
Indien ook in kolon 27 fout, hier niet opnieuw aanrekenen. 
πρῶτον µέν verbonden met ἀναβεβηκότες  1  
πρῶτον µέν als eerste(n)   1  
τρέποµαι beginnen met  1  
τρέποµαι in andere betekenissen  0  
 
Kolon 32 
Maximumscore 2 
ταύτας δὲ ἀνοίξαντες  
en nadat / toen ze die geopend hadden 
 
ταύτας verbonden met τοὺς ἱκέτας (kolon 33)   0  
ἀνοίξαντες terwijl ze openden  1  
ἀνοίξαντες om te openen  0  
 
Kolon 33 
Maximumscore 1 
τοὺς ἱκέτας ἐφόνευον·  
doodden / vermoordden ze de smekelingen / de mensen die smeekten. 
 
τοὺς ἱκέτας als subject  0  
doden ze  0  
 
Kolon 34 
Maximumscore 2 
ἐπεὶ δέ σφι πάντες κατέστρωντο,  
(en / maar) nadat allen door hen gedood waren, 
 
ἐπεί niet als voegwoord  0  
πάντες alles  0  
κατέστρωντο niet als plusquamperfectum en/of niet als passief  0  
 
Kolon 35 
Maximumscore 1 
τὸ ἱρὸν συλήσαντες  
nadat zij het heiligdom (uit)geplunderd / beroofd hadden, 
 
συλήσαντες nadat zij geroofd / bemachtigd hadden  0  
συλήσαντες terwijl ze beroofden  0  
συλήσαντες niet actief vertaald  0  
τὸ ἱρὸν συλήσαντες door “en” verbonden met voorafgaande bijzin  0  
Niet fout rekenen: τὸ ἱρὸν συλήσαντες nevenschikkend vertaald met hoofdzin. 
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Kolon 36 
Maximumscore 1 
ἐνέπρησαν πᾶσαν τὴν ἀκρόπολιν.  
staken zij de hele Akropolis in brand. 
 
πᾶσαν iedere / alle  0  
de Akropolis werd in brand gestoken  0  
 
Kolon 37 
Maximumscore 2 
Σχὼν δὲ παντελέως τὰς Ἀθήνας  
(En) toen / nadat / omdat hij Athene geheel (en al) in handen had (gekregen) 
 
Niet fout rekenen: σχών toen (etc.) hij kreeg. 
Niet fout rekenen: heel Athene. 
het volmaakte Athene  0  
de Atheners  0  
 
Kolon 38 
Maximumscore 2 
Ξέρξης ἀπέπεµψε ἐς Σοῦσα ἄγγελον ἱππέα  
stuurde Xerxes een ruiter als bode / een bode te paard (weg / terug) naar Sousa 
 
een paard als bode  0  
een bode en ruiter  0  
boodschap / ruiterij  0  
 
Kolon 39 
Maximumscore 3 
Ἀρταβάνῳ ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν εὐπρηξίην. 
om aan Artabanos het / zijn / hun succes van dat moment / het succes dat aanwezig was / er 
nu was / het huidige succes te berichten. 
 
hij stuurde (kolon 38) aan / naar Artabanos  2  
Niet fout rekenen: die moest berichten. 
ἀγγελέοντα terwijl hij berichtte  2  
ἀγγελέοντα nadat hij had bericht  1  
παρεοῦσαν werkwoord(svorm) niet herkend  0  
juiste behandeling  0  
 
 
Kolon 40 
Maximumscore 2 
Ἀπὸ δὲ τῆς πέµψιος τοῦ κήρυκος δευτέρῃ ἡµέρῃ  
(En) (op) de tweede dag na het zenden van de bode 
 
voor de tweede dag  0  
tam (ἥµερος)   0  
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Kolon 41 
Maximumscore 2 
συγκαλέσας Ἀθηναίων τοὺς φυγάδας,  
nadat hij degenen van de Atheners / de Atheners die in ballingschap waren gegaan bijeen 
had geroepen, 
 
Niet fout rekenen: hij riep bijeen en beval. 
συγκαλέω voor een maaltijd uitnodigen  0  
de samengeroepen ballingen  0  
συγκαλέσας terwijl hij bijeenriep  1  
 
Kolon 42 
Maximumscore 2 
ἐκέλευε τρόπῳ τῷ σφετέρῳ θῦσαι τὰ ἱρὰ  
beval / verzocht hij (hen) (om) op hun eigen manier (de) offers te brengen / te offeren 
 
σφετέρῳ zijn (eigen)   0  
τρόπος wending / stijl / karakter  0  
 
Kolon 43 
Maximumscore 2 
ἀναβάντας ἐς τὴν ἀκρόπολιν, 
nadat ze naar de Akropolis omhoog geklommen waren, 
 
Niet fout rekenen: hij beval … te beklimmen en te offeren 
ἀναβάντας verkeerd subject  0  
ἀναβάντας terwijl ze omhoog klommen  0  
ἀναβάντας voortijdig ten opzichte van ἐκέλευε  0  
 
Kolon 44 
Maximumscore 3 
εἴτε δὴ ὦν ὄψιν τινὰ ἰδὼν ἐνυπνίου ἐνετέλλετο ταῦτα,  
of het nu zo was dat hij deze dingen / dit opdroeg omdat hij een (of ander) droomgezicht 
had gezien, 
 
een gezicht van een droom / een gezicht in een droom  1  
ἰδών werkwoord(svorm) niet herkend  0  
ἰδών omdat / terwijl hij zag   1  
ταῦτα het  2  
 
Kolon 45 
Maximumscore 2 
εἴτε καὶ ἐνθύµιόν οἱ ἐγένετο ἐµπρήσαντι τὸ ἱρόν.  
of dat hij berouw had (gekregen) / er voor hem berouw was omdat / nadat hij het heiligdom 
in brand had gestoken. 
 
ἐγένετο verkeerd subject  0  
ἐµπρήσαντι verkeerd subject  0  
ἐµπρήσαντι toen hij in brand stak  1  
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Kolon 46 
Maximumscore 2 
Οἱ δὲ φυγάδες τῶν Ἀθηναίων ἐποίησαν τὰ ἐντεταλµένα. 
(En) de ballingen van de Atheners deden de opgedragen dingen / wat hun opgedragen was / 
voerden de opdracht(en) uit. 
 
ποιέω maken  0  
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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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 deze toets kunnen maximaal 82 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 Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 

vastgesteld: 

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat indien het maximum aantal woorden is 

overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt (worden) gebracht 

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een 

kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door de 

juiste weergave van de rest van het kolon. 

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een 

onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere 

scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het maximum 

van het desbetreffende kolon. 
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4.1 Antwoordmodel voor de vragen  

Tekst 1 

Maximumscore 2 

1  Een van de onderstaande mogelijkheden: 

– Regel 1 µ  (µ ): het woord µ  (wraak / vergelding) impliceert dat Kroisos 

iets heeft misdaan (en dus verantwoordelijk is voor het onheil dat hem zal treffen).    

– Regels 1–2 ( )  t/m : doordat Kroisos zichzelf beschouwt als de 

gelukkigste van alle mensen roept hij het onheil over zich af. 

Of woorden van overeenkomstige strekking. 

Maximumscore 2 

2  Dat de zoon spoedig zal sterven / Dat de droom spoedig in vervulling zal gaan: ( )

 ( ) (regels 14–15). 

Tekst 1 en tekst 2 

Maximumscore 1  

3  Het huwelijk van Atys. 

Fout rekenen: lijfwacht. 

Maximumscore 1  

4 µ  t/m µ  (regel 9)

Fout rekenen: langer citaat dan het bovenstaande. 

Tekst 1 

Maximumscore 1  

5  Hij vraagt Adrastos om zijn zoon te beschermen / hij houdt rekening met struikrovers. 

Maximumscore 2  

6  – Dat hij Adrastos heeft gereinigd 1

– en hem onderdak heeft verleend  1

Maximumscore 2  

7 Adrastos zal (zij het per ongeluk) Kroisos’ zoon doden, wat ongeveer het tegendeel is van 

µ .

Of woorden van overeenkomstige strekking. 

Maximumscore 2  

8 a. Het argument dat hij daarheen moet gaan waar hij door zijn daden roem kan verwerven 1

b. Na wat hij heeft gedaan / na het doden van zijn broer vindt hij het ongepast zich onder  

 leeftijdsgenoten te begeven.  1

Maximumscore 4 

9  Drie van de volgende mogelijkheden: 

– Door het invoegen van  t/m  / door de veelzeggende omschrijving van 

Adrastos stelt Herodotos de beslissende handeling zo lang mogelijk uit / bouwt hij de 

spanning op / past hij vertraging toe. 

– Hij gebruikt voor de beslissende handelingen het praesens historicum ( µ ,

).

–  µ  t/m  is een chiasme (waardoor de beslissende handelingen scherp tegenover 

elkaar worden gesteld). 

– De herhaling van  geeft nadruk. 

drie juiste antwoorden  4

twee juiste antwoorden  2

één juist antwoord 1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 2 

10 ( )  t/m µ  (regels 67–68)

Maximumscore 2  

11  a.  µ  (regel 66)  1

b. Beiden onderkennen de onafwendbaarheid van het lot  1

Maximumscore 1  

12  In het Grieks staat er “de moordenaar van degene die hem gereinigd had”, maar Adrastos 

heeft Kroisos niet letterlijk vermoord. 

Tekst 1 en tekst 3 

Maximumscore 2  

13 a. Bijvoorbeeld: 

– “De mens doet het ook zelf, wat hem overkomt” (regel 2): door het meesturen van 

Adrastos veroorzaakt Kroisos zelf de dood van zijn zoon. 

– “Er is geen mens t/m af te wenden” (regels 7–8): de maatregelen die Kroisos neemt 

kunnen zijn zoon niet redden  1

b.“Hij doet het ook als hij meteen vanaf het allereerste ogenblik weet dat het fataal is wat 

hij doet” (regels 3–4): Kroisos beseft dat pas achteraf  1

Tekst 4 

Maximumscore 2 

14  (regel 32)

Maximumscore 2 

15 Enerzijds acht hij de Grieken in staat Perzië te onderwerpen, anderzijds noemt hij  de 

Grieken ironisch onderworpenen van Pelops, die zelf weer een slaaf van zijn voorvaders 

was.

Of woorden van overeenkomstige strekking. 

Maximumscore 1  

16 ( )  ( ) (regel 36)

Tekst 4 en tekst 5 

Maximumscore 2  

17 –  t/m  (regel 30)  1

–  t/m  (regels 30–31)  1

Maximumscore 2  

18  (regel 27)

Maximumscore 3 

19 a. (  µ )  (regel 28)  1

b. De droom heeft hem nu dreigend voorgehouden dat hij zijn macht snel kan verliezen als 

hij niet gehoorzaamt / de droom heeft hem bedreigd  2

Maximumscore 2 

20  (regel 45) -  (regel 48) / alleen 

Antwoorden Deel-

scores
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Tekst 4 en tekst 6 

Maximumscore 1 

21  De Wereld-Almacht (regel 6) 

Maximumscore 2 

22  a. µ  t/m  (regels 47–48)  1

b. Door het vermelden van hun grijnzen / hun uitroep “Genade voor Perzië”  1

4.2 Antwoordmodel voor de vertaling 

Kolon 23 

Maximumscore 2 

Want hij wist / begreep goed dat 

 werkwoord(svorm) niet herkend  0

 zij wist 0

 omdat / wat 0

Kolon 24 

Maximumscore 2 

 µ µ µ ’ .

Kambyses haar niet als (zijn) echtgenote / vrouw zou behandelen / niet van plan was te 

behandelen maar als bijvrouw. 

Niet fout rekenen:   zoals. 

 in andere betekenissen  0

Niet fout rekenen: een vrouw 

µ  stond op het punt  1

µ µ  het was bestemd dat Kambyses  0

µ µ  Kambyses moest  0

µ  werkwoord niet herkend (bv. van µ ) 0

Kolon 25 

Maximumscore 3 

µ

(Welnu /dus) terwijl / omdat hij (nu / dan) dat / dit / die dingen / deze dingen bedacht, 

deed hij deze dingen / de volgende dingen / het volgende / handelde hij als volgt: 

  zulke / dergelijke dingen  2

Niet fout rekenen: µ  rekenen met / rekening houden met 

µ  berekenen / overleggen  2

Niet fout rekenen: µ  nevenschikkend vertaald met hoofdzin. 

µ  voortijdig vertaald   2

µ  concessief vertaald   0

 maken  0

 deed zij 0

 dat / die dingen   1

Antwoorden Deel-

scores
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Kolon 26 

Maximumscore 3 

 µ ,

van de vorige / vroegere / eerdere koning Apriës was (er) / Apriës had een zeer grote en 

mooie dochter, 

 het / zij was 1

 verbonden met µµ  (kolon 27)  1

 niet herkend 0

 van Aprieo 2

 Apriës was een dochter van de vorige koning  0

 beter 0

 als bijwoord vertaald   0

 koninklijk 0

 de dochter 2

een dochter van Apriës was zeer groot en mooi  2

 sterk / zeer zeker / stellig / terdege  2

 onvertaald  2

Kolon 27 

Maximumscore 2 

µ µµ ,

als enige / alleen van de / haar familie / huis in leven gebleven, 

Niet fout rekenen: de enige in leven geblevene. 

Niet fout rekenen: µ  beroofd van / zonder haar familie. 

µ  van het enige / eenzame / verlaten huis  0

µ   eenzaam / verlaten / alleenstaand / buitengewoon / slechts  0

 thuis / in huis   0

µµ  concessief vertaald   0

Kolon 28 

Maximumscore 1 

µ .

(en) zij had de naam Nitetis / aan haar was de / als naam Nitetis / haar naam was Nitetis / 

zij heette Nitetis. 

 maar  0

 zelf 0

 niet herkend  0

Indien ook in kolon 26 fout, hier opnieuw aanrekenen. 

Antwoorden Deel-

scores
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Kolon 29 

Maximumscore 2 

µ  (kolon 30) µ .

(Welnu / dus) dit meisje / kind / die dochter stuurde / stuurt Amasis (weg) naar de Perzen / 

naar Perzië als zijn (eigen) dochter / als (de) dochter van hemzelf / alsof ze zijn (eigen) 

dochter was. 

 niet vertaald   1

 op deze manier / zo  1

 jongen / slaaf / jeugd  0

 voor / tot aan  1

 naar Perzen  1

 zoals 1

 alle overige betekenissen  0

Indien ook in kolon 24 fout, hier opnieuw aanrekenen. 

 hun / haar (eigen)  0

 dochters 0

Kolon 30 

Maximumscore 2 

µ

nadat / toen hij haar / het versierd / uitgerust had met (zowel) kleding / een kleed / kleren en 

(als) met goud 

Niet fout rekenen: µ  nevenschikkend vertaald met hoofdzin. 

versierd / getooid met  1

µ  als de vertaling inhoudelijk afwijkt van versieren / uitrusten  0

µ  gelijktijdig vertaald   1

µ  natijdig vertaald  0

µ  verkeerd subject  0

µ  verkeerd object  0

µ  geen object genoemd  1

µ  causaal of concessief vertaald  0

 aan / voor kleding en goud  0

Kolon 31 

Maximumscore 3 

 µ µ µ ,

(Maar / en) toen / omdat na een tijd(je) / na een tijd(je) toen / omdat Kambyses haar 

verwelkomde / begroette, terwijl hij haar noemde bij haar vaders naam / door haar bij de 

naam van haar vader te noemen, 

 daarna een tijd(je)  0

 als bijwoord 0

µ  hem 0

Niet fout rekenen: µ  kussen / omhelzen. 

µ  afscheid nemen / najagen / volgen  0

 werkwoord(svorm) niet herkend  0

µ  voortijdig vertaald  2

µ  concessief vertaald  0

µ  verbonden met kolon 32 (zei het meisje, omdat hij haar noemde)  2

Antwoorden Deel-

scores
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Kolon 32 

Maximumscore 2 

zei het meisje / het kind tegen hem: 

 verbonden met µ  (het meisje zei na een tijdje)  0

 zegt 1

 jongen / slaaf / jeugd  0

Indien ook in kolon 29 fout, hier opnieuw aanrekenen. 

 hem zelf 1

 het meisje zelf  0

Kolon 33 

Maximumscore 1 

“ , µ µ  µ ,

“(O) koning, u begrijpt niet dat u bedrogen bent door Amasis, 

 de koning  0

µ  µ  u begrijpt dat u (niet) bedrogen bent  0

 onder / tengevolge van / wegens  0

door Amasios 0

Kolon 34 

Maximumscore 3 

µ µ µ

die mij naar / voor u heeft (weg)gestuurd nadat hij mij (voor u) met kostbaarheden had 

versierd / getooid / uitgerust 

Niet fout rekenen:  hij / die (in nieuwe hoofdzin). 

 als object bij µ 0

µ  uw / jouw kostbaarheden  0

µ  verbonden met µ 0

 met verkeerd subject of verkeerd object  0

 gelijktijdig vertaald  1

 natijdig vertaald  0

 causaal of concessief vertaald  0

µ  als praesens vertaald  1

µ  als futurum vertaald  0

Kolon 35 

Maximumscore 2 

,

terwijl hij mij gaf / geeft / aanbood / aanbiedt als zijn eigen dochter 

 beoordelen als in kolon 29. Een ook al in kolon 29 gemaakte fout hier 

niet opnieuw aanrekenen. 

Niet fout rekenen:  verbonden met µ .

 zonder uitgedrukt object  1

 niet herkend en / of met verkeerd subject  0

 causaal vertaald   1

 concessief vertaald  0

 voortijdig of natijdig vertaald  0

Antwoorden Deel-

scores
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Kolon 36 

Maximumscore 2 

,

terwijl / hoewel ik in werkelijkheid / in waarheid de / een dochter van Apriës ben, 

Niet fout rekenen: in werkelijkheid een dochter van Apriës zijnde. 

 werkwoord(svorm) niet herkend  0

 verkeerd subject  0

 causaal vertaald  0

Niet fout rekenen:   werkelijk / in alle eerlijkheid. 

 inderdaad   1

Kolon 37 

Maximumscore 3 

 (kolon 38) .”

die hij / die man heeft vermoord / vermoordde nadat hij in opstand was gekomen / kwam. 

Niet fout rekenen:   hem (in nieuwe hoofdzin). 

 daarginds 1

 verkeerd subject  1

 gelijktijdig vertaald (toen / terwijl hij in opstand kwam)   2

 causaal vertaald  2

 concessief vertaald  0

Kolon 38 

Maximumscore 2 

hoewel / terwijl die / het zijn (eigen) meester / heer was 

 causaal vertaald  0

 werkwoord(svorm) niet herkend  0

Niet fout rekenen:  heer en meester. 

 heer des huizes  0

Kolon 39 

Maximumscore 3 

µ µ  (kolon 40) ’

.

(Welnu / natuurlijk) Deze verklaring / bewering / woorden en deze concrete aanleiding / 

oorzaak / reden stimuleerden / hebben gestimuleerd Kambyses de zoon van Kyros tot een 

veldtocht tegen Egypte. 

Niet fout rekenen:  woord. 

 epos / raad / wens / bevel / voorschrift / gerucht / spreuk  0

 zelf 2

 werkwoord(svorm) niet herkend  0

Kambyses van Kyros   2

Kambyses die van Kyros   1

in Egypte  2

tegen de Egyptenaren   2

tegen de Egyptenaar 1

tegen een Egyptenaar   0

nadat hij boos was geworden (kolon 40) op Egypte   1

Antwoorden Deel-

scores
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Kolon 40  

Maximumscore 2 

µ µ

nadat / toen / omdat hij zeer woedend / wild was geworden / hij in hevige woede was 

ontstoken / zeer woedend geworden 

(de Egyptenaar) die zeer woedend was geworden  0

µ  werkwoord(svorm) niet herkend  0

µ  concessief vertaald  0

µ  gelijktijdig vertaald  1

Kolon 41 

Maximumscore 1 

 µ .

Zo / dat zeggen althans (de) Perzen. 

Zo zeggen zij tegen de Perzen  0

Antwoorden Deel-

scores

Einde 
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Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni op de daartoe verstrekte
optisch leesbare formulieren naar de
Citogroep zenden:
• voor de oude stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste tien kandidaten.
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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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon 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 of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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 deze toets kunnen maximaal 86 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 Grieks (oude stijl en nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.
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���� 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

���� Tekst 1

Maximumscore 1

1 �� (                ) (regel 6)

De toevoeging                                         maakt het antwoord fout.

Maximumscore 2 
2 �� (regel 4–5)

Als het iemand te goed gaat, of te lang goed gaat, wekt dat de afgunst van de goden op,
die de persoon in kwestie vervolgens ongeluk bezorgen / in het verderf storten.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2 
3 �� (Het moment) dat Polykrates welbewust afstand doet van zijn dierbaarste bezit.

Geen deelscore toekennen.

Maximumscore 2 
4 �� is een vorm van de praesensstam, die een duratief aspect kan hebben; dit wordt 

door Koolschijns vertaling „blijf” goed weergegeven.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Geen scorepunten toekennen als de term praesens(stam) niet wordt toegelicht.

Maximumscore 2 
5 �� (regel 18) is als enige een praesens historicum,

waarmee Herodotos de dramatiek van het moment onderstreept.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Geen scorepunten toekennen als alleen de vorm             het antwoord vormt.

Maximumscore 2 

6 �� (regel 9)

Fout rekenen: (regel 6).

Maximumscore 2 
7 �� De visser had deze (mooie, grote) vis zelf goed kunnen gebruiken,

maar hij vindt dat zo’n vis eerder toekomt aan een groot man als Polykrates.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2 
8 �� Hij doet maar één poging om zichzelf ongeluk te bezorgen en herhaalt die niet, hoewel

Amasis dat uitdrukkelijk heeft aanbevolen.
Fout rekenen: (een vertaling / omschrijving van)                                                          
(regel 10).

Maximumscore 1 
9 �� Polykrates concludeert kennelijk dat hij voor het geluk geboren is.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1 
10 �� Amasis concludeert dat Polykrates niet meer te redden is.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1 
11 �� Herodotos heeft een aantal jaren (als balling) op Samos doorgebracht.

Maximumscore 3 
12 �� In de 7e en 6e eeuw v. Chr. is er sprake van een snelle bevolkingsgroei, die leidt tot

grootscheepse kolonisatie. De hierdoor groeiende handel leidt tot sociale en politieke
spanningen binnen de poleis (en tussen de poleis onderling). De politiek en economisch
groeiende macht van de aristocraten veroorzaakt een toenemende afhankelijkheid en
ontevredenheid van de lagere klassen. In sommige poleis maken                  gebruik van
deze onrust om door middel van een militaire staatsgreep, en steunend op de niet-
aristocratische bevolking, de macht te grijpen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Het antwoord moet coherent zijn en vier van de zes cursief gedrukte termen bevatten.
Indien twee termen goed, 1 scorepunt toekennen; bij drie goed, 2 punten; vier of meer
goed, 3 punten.

Maximumscore 2 
13 �� Polykrates vaart uit en gooit een kostbare ring in zee. Later verschijnt er een visser bij

Polykrates die hem een bijzonder grote vis komt aanbieden. De vis wordt opengesneden,
waarbij men van alles aantreft, maar geen ring. Na bereiding eet Polykrates de vis met
smaak op.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Goed rekenen: alle varianten waarin het cliché / de lezersverwachting wordt doorbroken
(mits gebaseerd op regel 12–31).

���� Tekst 1 en tekst 2

Maximumscore 1 
14 �� Bij Schiller bevindt Amasis zich bij Polykrates op Samos (bij Herodotos verloopt het

contact per brief).
Niet fout rekenen: Bij Schiller wordt Amasis door Polykrates opgeroepen hem gelukkig te
noemen; bij Herodotos neemt Amasis zelf het initiatief tot het schrijven van een
waarschuwende brief.

Maximumscore 1 
15 �� t/m                    (regel 7–8)

Maximumscore 2 
16 �� Bij Herodotos wil Amasis voorkomen dat hij om Polykrates zal moeten treuren als om

een vriend.
Bij Schiller wil Amasis voorkomen dat hij zelf ook slachtoffer wordt.

���� Tekst 3

Maximumscore 2 
17 �� Aristagoras beraamde een opstand van de Ionische steden tegen Perzië en zocht daarvoor

bondgenoten in Griekenland.
Datering: 499 v. C. (Goed rekenen: ca. 500 v. C.)

Maximumscore 1 
18 �� Op hun hebzucht.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2 
19 �� „kunt ge vol zelfvertrouwen zelfs wel met Zeus wedijveren in rijkdom” (regel 28).

Wedijveren met een god gaat vanzelfsprekend de menselijke maat te boven en is dus een
voorbeeld van hybris.
Niet fout rekenen: „terwijl ge in de gelegenheid zijt zonder moeite de heerschappij over
geheel Azië te verkrijgen” (regel 33–34). Het idee dat een kleine staat als Sparta zonder
moeite heel Azië zou kunnen veroveren is een duidelijk geval van hybris.
Geen deelscores toekennen.

���� Tekst 4

Maximumscore 1 
20 �� Dat de Milesiërs kolonisten van de Atheners zijn (regel 6–7).

Maximumscore 2 
21 �� De Atheners stonden al vóór Aristagoras’ komst vijandig tegenover de Perzen (regel 1).

Een grote massa laat zich gemakkelijk misleiden (regel 8).

���� Tekst 4 en tekst 3

Maximumscore 3 
22 �� a. hun strijdwijze (regel 11)

b. zij hebben bogen en een korte speer (regel 12)
c. aangezien gij de leiding hebt (regel 8)

���� Tekst 4 en tekst 5

Maximumscore 2 
23 �� Herodotos wijt het falen van de democratie aan het systeem zelf: een grote massa laat

zich nu eenmaal gemakkelijk manipuleren.
Aristophanes legt de schuld niet bij het volk („U treft geen blaam”), maar bij individuele
politici, die hij voorstelt als corrupte demagogen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

���� Algemene vragen

Maximumscore 1 
24 �� Hij maakt onderscheid tussen een mythische periode (Minoos) en een historische periode

(het geslacht der mensen).
Fout rekenen: verwijzing naar of parafrase van                                     

Maximumscore 2 
25 �� Herodotos komt niet helemaal uit de lucht vallen: hij had (althans op deelterreinen)

voorgangers (in de logografen (letterlijk: prozaschrijvers)), die verhandelingen schreven
over bv. geografie.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Antwoorden Deel-
scores
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���� 4.2 Antwoordmodel voor de vertaling oude stijl

Kolon 26
Maximumscore 2

(En) nadat hij was aangekomen en voor Oroites was verschenen

Niet fout rekenen: Hij kwam aan en meldde zich

Niet fout rekenen: Toen hij aankwam en verscheen

niet herkend

bij Oroiteo

en Oroites (voor hem) was verschenen 

Kolon 27

Maximumscore 2 

(gaf hij,) terwijl hij ieder van de brieven apart openmaakte / (gaf hij ieder van de brieven

apart,) terwijl hij ze openmaakte

Niet fout rekenen: opende hij (hoofdzin)

niet verbonden met                      

boeken  

In volgende kola niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 28

Maximumscore 2 

gaf hij ze aan de koninklijke secretaris om (ze) hardop voor te lezen

onderwijzer

In volgende kola niet opnieuw aanrekenen.

van de koning

koninkrijk / paleis

Kolon 29

Maximumscore 2 

((en / want) alle satrapen hebben koninklijke secretarissen).

hadden 

koninklijke satrapen 

secretarissen hebben 

allen hebben secretarissen en satrapen 

secretarissen en paleizen 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 30

Maximumscore 2 

(En) de lijfwacht(en) op de proef stellend / omdat hij de lijfwacht(en) op de proef wilde

stellen

nadat hij op de proef had gesteld 

terwijl de lijfwacht(en) op de proef werden gesteld 

terwijl de lijfwacht(en) op de proef stelden 

lansdragers 

satelliet 

Kolon 31

Maximumscore 1 

gaf Bagaios de brieven,

binden                  

Kolon 32

Maximumscore 2 

om te zien of zij (voor hem) bereid waren tot een opstand tegen / afval van Oroites.

sommigen 

afstand / verlies 

echtscheiding / aanklacht                            

tegen Oroiteo  

Indien ook in kolon 26 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 33

Maximumscore 3 

(En) toen hij zag dat zij groot ontzag hadden voor de brieven / dat zij de brieven zeer

vereerden

toen hij hen zag terwijl ze vereerden 

toen zij zagen 

dat de brieven vereerd werden 

zich schamen voor 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 34

Maximumscore 2 

en (ze) nog meer (ontzag hadden) voor de inhoud van de brieven,

uit 

en er nog meer werd gezegd 

Kolon 35

Maximumscore 3

gaf hij een andere (brief) waarin de volgende / deze woorden stonden:

geeft 

gaf een ander 

Niet fout rekenen: daarin.

in dat 

niet herkend 

epos / spreuk 

Kolon 36

Maximumscore 2 

„(O) Perzen, Koning Dareios verbiedt jullie Oroites als lijfwacht te dienen.”

de Perzische koning Dareios 

verbood / heeft verboden 

Dareios verbiedt Oroites jullie als lijfwacht te dienen 

Kolon 37

Maximumscore 2 

(kolon 38)                            

(En) zij legden hun lansen / wapens neer (kolon 38).

sommigen / anderen

Indien ook in kolon 32, hier opnieuw aanrekenen.

lanspunt 

manschappen / oorlog / heerschappij 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 38

Maximumscore 2 

toen zij dit / deze dingen hadden gehoord

Niet fout rekenen: toen zij hiernaar hadden geluisterd.

Niet fout rekenen: toen zij dit hoorden.

toen zij naar hen hadden geluisterd 

deze luisterenden 

degenen die dit hadden gehoord 

Kolon 39

Maximumscore 3 

(En) toen Bagaios had gezien / zag dat zij op dat punt gehoorzaamden aan de brief,

Niet fout rekenen: dat zij de brief geloofden / door de brief werden overtuigd 

niet herkend 

toen hij hen had gezien terwijl ze gehoorzaamden 

dat zij misleid / verleid werden door de brief 

dat zij (door de brief) overtuigden 

Kolon 40

Maximumscore 3 

(kolon 41)                

toen (dan) gaf hij de laatste van de brieven aan de secretaris,

Niet fout rekenen: verbonden met                    (kolon 41).

daar 

de sterkste van de brieven 

de laatste keer 

eindigend / stervend 

geeft

Indien ook in kolon 35 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 41

Maximumscore 1

nadat hij moed had gekregen 

Niet fout rekenen: nadat hij gerust was geworden.

nadat hij gedurfd had 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 42

Maximumscore 2 

waarin (geschreven) was / stond:

Niet fout rekenen: daarin (hoofdzin).

Niet fout rekenen: waarin hij voor zichzelf geschreven had.

schrammen / inkrassen / inschrijven / aanklagen 

Kolon 43

Maximumscore 2 

„Koning Dareios beveelt de Perzen in Sardes Oroites te doden.”

van de Perzen 

Oroites in Sardes te doden 

in Sardisi 

beval / heeft bevolen 

dat Oroites doodt 

dat Oroites wordt gedood 

Kolon 44

Maximumscore 2 

(kolon 45 en 46)                              

(En) (kolon 45) de lijfwachten doodden hem dadelijk (kolon 46).

doden 

Indien ook in kolon 35 en/of 40 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

op heterdaad 

Kolon 45

Maximumscore 2 

zodra ze dit / deze dingen hadden gehoord / hoorden,

Niet fout rekenen: omdat

hoe / zoals / zo 

niet herkend 

Kolon 46

Maximumscore 1 

nadat ze hun zwaarden hadden getrokken

terwijl ze trokken 

roven 

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV7 /8 11 Lees verder

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

����'���	�����	/

“,��
��0
�1����	
��	��5�
��	��
��������
�
����	�����
�������
����	�����”

�)�����	�����	
� �����	��
������������
��

�
�6�	�������4���

6�	�����

��������	
��	0
���
�����


Pagina: 449Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



���� 4.3 Antwoordmodel voor de vertaling nieuwe stijl

Kolon 26

Maximumscore 3

(En) bij de Nijlmonding die Pelousisch werd / wordt genoemd / heette / heet

Niet fout rekenen: zogenaamd

in 

roepen / geroepen worden / ontbieden / ontboden worden 

mond 

taal 

Kolon 27

Maximumscore 2 

,

sloeg Psammenitos de zoon / het kind van Amasis een kamp op / had ... zijn kamp

opgeslagen / nam … positie / stelde zich op,

Niet fout rekenen: ging voor anker in de monding

de zoon van Amasios 

de zoon Amasios 

slaaf 

Kolon 28

Maximumscore 1 

terwijl hij Kambyses (die dreigend naderde) afwachtte / wachtend op Kambyses.

terwijl Kambyses afwachtte 

Kambysea 

Kolon 29

Maximumscore 3 

Want Kambyses trof / Kambyses trof namelijk Amasis niet (meer) levend / in leven aan

Amasis als subject 

niet vertaald 

vastgrijpen / verrassen / overvallen 

bezetten 

niet van             

bij Kambyses 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 30

Maximumscore 2 

toen hij naar / tegen Egypte was opgetrokken / optrok / op zijn veldtocht tegen Egypte

niet van               

rijdend 

drijvend 

naar de Egyptenaar 

Kolon 31

Maximumscore 2 

maar Amasis was gestorven / stierf nadat hij vierenveertig jaren koning was geweest / had

geregeerd,

ander / andere dingen 

koning Amasis 

echt                    

op vierenveertigjarige leeftijd 

niet herkend 

Kolon 32

Maximumscore 2 

(jaren) waarin hem geen (enkel) groot onheil was overkomen / overkwam.

Niet fout rekenen: in deze jaren / daarin (hoofdzin).

onder hen 

niet als dativus enkelvoud 

niets als groot onheil 

niemand 

Kolon 33

Maximumscore 2 

(En) nadat hij was gestorven en gemummificeerd

Niet fout rekenen: Hij was gestorven (hoofdzin).

voortijdigheid niet uitgedrukt 

niet herkend

Indien ook in kolon 31 fout, hier opnieuw aanrekenen.

ook 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 34

Maximumscore 2 

werd hij bijgezet / begraven in de grafkamer / graf / graven in het heiligdom,

begroef hij hem 

grafurn 

niet bijvoeglijk 

offer(dier) 

heilig / levenskrachtig / vlug 

priester 

Kolon 35

Maximumscore 2 

(de grafkamer) die hij zelf (voor zich) had laten bouwen / had gebouwd.

(het heiligdom) dat hij …

liet bouwen / bouwde 

die had hij zelf laten bouwen 

die deze / hij had laten bouwen 

Kolon 36

Maximumscore 2 

Want toen hij in / naar het paleis / huis van Amasis was gekomen / kwam,

vervolgens 

bevangen / bezielen / opkomen bij 

van Amasios

Indien ook in kolon 27 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

de huizen 

hol / nest 

Kolon 37

Maximumscore 2 

beval hij onmiddellijk het lijk van Amasis uit het graf naar buiten te halen;

uit het graf van Amasis 

dodenoffer 

begraven / voortbrengen / uitspreken 

behalve 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 38

Maximumscore 3 

(en) toen dit / deze dingen voor hem was / waren uitgevoerd

Niet fout rekenen: door hem

omdat 

hoe / zoals / zo 

onvertaald 

werd(en) uitgevoerd 

toen deze dingen voor hem uitgevoerd ontstonden / gebeurden / gebeurd waren 

toen zij uitvoerden 

Kolon 39

Maximumscore 2 

beval hij het (lijk) / hem te geselen en (het / hem) de haren uit te trekken

niet als infinitivus herkend 

beval hij het te geselen en trok de haren uit 

beval hij te geselen (geen object uitgedrukt) 

Kolon 40

Maximumscore 2 

en (het / hem) met een prikstok te bewerken en (het / hem) (ook) op alle mogelijke

manieren / in alle andere opzichten te mishandelen.

infinitivi als persoonsvormen vertaald

Indien ook in kolon 39 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

alle anderen te mishandelen 

alle andere dingen te mishandelen 

Kolon 41

Maximumscore 2 

(En / maar) nadat ze moe waren geworden / toen ze moe werden dit / deze dingen

doende / terwijl ze deze dingen deden / deze dingen te doen / nadat ze hiervan / hierdoor

moe waren geworden

vervolgens

Indien ook in kolon 36 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

deze dingen / dezen werden moe 

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV7 /8 15 Lees verder

2

0

2

2

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

�
������4���	)���
���	����	���	�

	)�

����
�	4����	�������!���
������
���	�����
�

����
�	4� 

��!������	4�������!��8��������������������
�

������������4�������	���	
�4���


Pagina: 453Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



Kolon 42

Maximumscore 2 

(kolon 43)                               

(want het lijk hield het (kolon 43) uit en viel (helemaal) niet uit elkaar)

stervende 

niets viel uit elkaar 

niemand

Indien ook in kolon 32 fout, hier opnieuw aanrekenen.

Kolon 43

Maximumscore 2 

aangezien het gemummificeerd was / (het lijk) dat immers gemummificeerd was

(even)als 

als medium vertaald

Kolon 44

Maximumscore 1 

beval Kambyses het / hem te verbranden,

niet herkend als infinitivus

beval Kambyses hem het te verbranden 

Kolon 45

Maximumscore 2 

niet geoorloofde dingen bevelend / een goddeloos bevel gevend.

Niet fout rekenen: niet heilige dingen.

waarheidslievend / trouw 

Vertaald als van              of van              

op goddeloze wijze 

Kolon 46

Maximumscore 2 

Want de Perzen denken dat het vuur een god is.

Want de Perzen denken dat een / de god het vuur is 

noemen 

brandstapel 

Antwoorden Deel-
scores
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100015 CV7 /8 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1
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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni op de daartoe verstrekte
optisch leesbare formulieren naar de
Citogroep zenden:
• voor de oude stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste tien kandidaten.
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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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon 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 of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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;

100015 CV7 /8 2 Lees verder
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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 deze toets kunnen maximaal 86 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 Grieks (oude stijl en nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.
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���� 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

���� Tekst 1

Maximumscore 1

1 �� (                ) (regel 6)

De toevoeging                                         maakt het antwoord fout.

Maximumscore 2 
2 �� (regel 4–5)

Als het iemand te goed gaat, of te lang goed gaat, wekt dat de afgunst van de goden op,
die de persoon in kwestie vervolgens ongeluk bezorgen / in het verderf storten.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2 
3 �� (Het moment) dat Polykrates welbewust afstand doet van zijn dierbaarste bezit.

Geen deelscore toekennen.

Maximumscore 2 
4 �� is een vorm van de praesensstam, die een duratief aspect kan hebben; dit wordt 

door Koolschijns vertaling „blijf” goed weergegeven.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Geen scorepunten toekennen als de term praesens(stam) niet wordt toegelicht.

Maximumscore 2 
5 �� (regel 18) is als enige een praesens historicum,

waarmee Herodotos de dramatiek van het moment onderstreept.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Geen scorepunten toekennen als alleen de vorm             het antwoord vormt.

Maximumscore 2 

6 �� (regel 9)

Fout rekenen: (regel 6).

Maximumscore 2 
7 �� De visser had deze (mooie, grote) vis zelf goed kunnen gebruiken,

maar hij vindt dat zo’n vis eerder toekomt aan een groot man als Polykrates.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2 
8 �� Hij doet maar één poging om zichzelf ongeluk te bezorgen en herhaalt die niet, hoewel

Amasis dat uitdrukkelijk heeft aanbevolen.
Fout rekenen: (een vertaling / omschrijving van)                                                          
(regel 10).

Maximumscore 1 
9 �� Polykrates concludeert kennelijk dat hij voor het geluk geboren is.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1 
10 �� Amasis concludeert dat Polykrates niet meer te redden is.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1 
11 �� Herodotos heeft een aantal jaren (als balling) op Samos doorgebracht.

Maximumscore 3 
12 �� In de 7e en 6e eeuw v. Chr. is er sprake van een snelle bevolkingsgroei, die leidt tot

grootscheepse kolonisatie. De hierdoor groeiende handel leidt tot sociale en politieke
spanningen binnen de poleis (en tussen de poleis onderling). De politiek en economisch
groeiende macht van de aristocraten veroorzaakt een toenemende afhankelijkheid en
ontevredenheid van de lagere klassen. In sommige poleis maken                  gebruik van
deze onrust om door middel van een militaire staatsgreep, en steunend op de niet-
aristocratische bevolking, de macht te grijpen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Het antwoord moet coherent zijn en vier van de zes cursief gedrukte termen bevatten.
Indien twee termen goed, 1 scorepunt toekennen; bij drie goed, 2 punten; vier of meer
goed, 3 punten.

Maximumscore 2 
13 �� Polykrates vaart uit en gooit een kostbare ring in zee. Later verschijnt er een visser bij

Polykrates die hem een bijzonder grote vis komt aanbieden. De vis wordt opengesneden,
waarbij men van alles aantreft, maar geen ring. Na bereiding eet Polykrates de vis met
smaak op.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Goed rekenen: alle varianten waarin het cliché / de lezersverwachting wordt doorbroken
(mits gebaseerd op regel 12–31).

���� Tekst 1 en tekst 2

Maximumscore 1 
14 �� Bij Schiller bevindt Amasis zich bij Polykrates op Samos (bij Herodotos verloopt het

contact per brief).
Niet fout rekenen: Bij Schiller wordt Amasis door Polykrates opgeroepen hem gelukkig te
noemen; bij Herodotos neemt Amasis zelf het initiatief tot het schrijven van een
waarschuwende brief.

Maximumscore 1 
15 �� t/m                    (regel 7–8)

Maximumscore 2 
16 �� Bij Herodotos wil Amasis voorkomen dat hij om Polykrates zal moeten treuren als om

een vriend.
Bij Schiller wil Amasis voorkomen dat hij zelf ook slachtoffer wordt.

���� Tekst 3

Maximumscore 2 
17 �� Aristagoras beraamde een opstand van de Ionische steden tegen Perzië en zocht daarvoor

bondgenoten in Griekenland.
Datering: 499 v. C. (Goed rekenen: ca. 500 v. C.)

Maximumscore 1 
18 �� Op hun hebzucht.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2 
19 �� „kunt ge vol zelfvertrouwen zelfs wel met Zeus wedijveren in rijkdom” (regel 28).

Wedijveren met een god gaat vanzelfsprekend de menselijke maat te boven en is dus een
voorbeeld van hybris.
Niet fout rekenen: „terwijl ge in de gelegenheid zijt zonder moeite de heerschappij over
geheel Azië te verkrijgen” (regel 33–34). Het idee dat een kleine staat als Sparta zonder
moeite heel Azië zou kunnen veroveren is een duidelijk geval van hybris.
Geen deelscores toekennen.

���� Tekst 4

Maximumscore 1 
20 �� Dat de Milesiërs kolonisten van de Atheners zijn (regel 6–7).

Maximumscore 2 
21 �� De Atheners stonden al vóór Aristagoras’ komst vijandig tegenover de Perzen (regel 1).

Een grote massa laat zich gemakkelijk misleiden (regel 8).

���� Tekst 4 en tekst 3

Maximumscore 3 
22 �� a. hun strijdwijze (regel 11)

b. zij hebben bogen en een korte speer (regel 12)
c. aangezien gij de leiding hebt (regel 8)

���� Tekst 4 en tekst 5

Maximumscore 2 
23 �� Herodotos wijt het falen van de democratie aan het systeem zelf: een grote massa laat

zich nu eenmaal gemakkelijk manipuleren.
Aristophanes legt de schuld niet bij het volk („U treft geen blaam”), maar bij individuele
politici, die hij voorstelt als corrupte demagogen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

���� Algemene vragen

Maximumscore 1 
24 �� Hij maakt onderscheid tussen een mythische periode (Minoos) en een historische periode

(het geslacht der mensen).
Fout rekenen: verwijzing naar of parafrase van                                     

Maximumscore 2 
25 �� Herodotos komt niet helemaal uit de lucht vallen: hij had (althans op deelterreinen)

voorgangers (in de logografen (letterlijk: prozaschrijvers)), die verhandelingen schreven
over bv. geografie.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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���� 4.2 Antwoordmodel voor de vertaling oude stijl

Kolon 26
Maximumscore 2

(En) nadat hij was aangekomen en voor Oroites was verschenen

Niet fout rekenen: Hij kwam aan en meldde zich

Niet fout rekenen: Toen hij aankwam en verscheen

niet herkend

bij Oroiteo

en Oroites (voor hem) was verschenen 

Kolon 27

Maximumscore 2 

(gaf hij,) terwijl hij ieder van de brieven apart openmaakte / (gaf hij ieder van de brieven

apart,) terwijl hij ze openmaakte

Niet fout rekenen: opende hij (hoofdzin)

niet verbonden met                      

boeken  

In volgende kola niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 28

Maximumscore 2 

gaf hij ze aan de koninklijke secretaris om (ze) hardop voor te lezen

onderwijzer

In volgende kola niet opnieuw aanrekenen.

van de koning

koninkrijk / paleis

Kolon 29

Maximumscore 2 

((en / want) alle satrapen hebben koninklijke secretarissen).

hadden 

koninklijke satrapen 

secretarissen hebben 

allen hebben secretarissen en satrapen 

secretarissen en paleizen 

Antwoorden Deel-
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Kolon 30

Maximumscore 2 

(En) de lijfwacht(en) op de proef stellend / omdat hij de lijfwacht(en) op de proef wilde

stellen

nadat hij op de proef had gesteld 

terwijl de lijfwacht(en) op de proef werden gesteld 

terwijl de lijfwacht(en) op de proef stelden 

lansdragers 

satelliet 

Kolon 31

Maximumscore 1 

gaf Bagaios de brieven,

binden                  

Kolon 32

Maximumscore 2 

om te zien of zij (voor hem) bereid waren tot een opstand tegen / afval van Oroites.

sommigen 

afstand / verlies 

echtscheiding / aanklacht                            

tegen Oroiteo  

Indien ook in kolon 26 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 33

Maximumscore 3 

(En) toen hij zag dat zij groot ontzag hadden voor de brieven / dat zij de brieven zeer

vereerden

toen hij hen zag terwijl ze vereerden 

toen zij zagen 

dat de brieven vereerd werden 

zich schamen voor 

Antwoorden Deel-
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Kolon 34

Maximumscore 2 

en (ze) nog meer (ontzag hadden) voor de inhoud van de brieven,

uit 

en er nog meer werd gezegd 

Kolon 35

Maximumscore 3

gaf hij een andere (brief) waarin de volgende / deze woorden stonden:

geeft 

gaf een ander 

Niet fout rekenen: daarin.

in dat 

niet herkend 

epos / spreuk 

Kolon 36

Maximumscore 2 

„(O) Perzen, Koning Dareios verbiedt jullie Oroites als lijfwacht te dienen.”

de Perzische koning Dareios 

verbood / heeft verboden 

Dareios verbiedt Oroites jullie als lijfwacht te dienen 

Kolon 37

Maximumscore 2 

(kolon 38)                            

(En) zij legden hun lansen / wapens neer (kolon 38).

sommigen / anderen

Indien ook in kolon 32, hier opnieuw aanrekenen.

lanspunt 

manschappen / oorlog / heerschappij 

Antwoorden Deel-
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Kolon 38

Maximumscore 2 

toen zij dit / deze dingen hadden gehoord

Niet fout rekenen: toen zij hiernaar hadden geluisterd.

Niet fout rekenen: toen zij dit hoorden.

toen zij naar hen hadden geluisterd 

deze luisterenden 

degenen die dit hadden gehoord 

Kolon 39

Maximumscore 3 

(En) toen Bagaios had gezien / zag dat zij op dat punt gehoorzaamden aan de brief,

Niet fout rekenen: dat zij de brief geloofden / door de brief werden overtuigd 

niet herkend 

toen hij hen had gezien terwijl ze gehoorzaamden 

dat zij misleid / verleid werden door de brief 

dat zij (door de brief) overtuigden 

Kolon 40

Maximumscore 3 

(kolon 41)                

toen (dan) gaf hij de laatste van de brieven aan de secretaris,

Niet fout rekenen: verbonden met                    (kolon 41).

daar 

de sterkste van de brieven 

de laatste keer 

eindigend / stervend 

geeft

Indien ook in kolon 35 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 41

Maximumscore 1

nadat hij moed had gekregen 

Niet fout rekenen: nadat hij gerust was geworden.

nadat hij gedurfd had 

Antwoorden Deel-
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Kolon 42

Maximumscore 2 

waarin (geschreven) was / stond:

Niet fout rekenen: daarin (hoofdzin).

Niet fout rekenen: waarin hij voor zichzelf geschreven had.

schrammen / inkrassen / inschrijven / aanklagen 

Kolon 43

Maximumscore 2 

„Koning Dareios beveelt de Perzen in Sardes Oroites te doden.”

van de Perzen 

Oroites in Sardes te doden 

in Sardisi 

beval / heeft bevolen 

dat Oroites doodt 

dat Oroites wordt gedood 

Kolon 44

Maximumscore 2 

(kolon 45 en 46)                              

(En) (kolon 45) de lijfwachten doodden hem dadelijk (kolon 46).

doden 

Indien ook in kolon 35 en/of 40 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

op heterdaad 

Kolon 45

Maximumscore 2 

zodra ze dit / deze dingen hadden gehoord / hoorden,

Niet fout rekenen: omdat

hoe / zoals / zo 

niet herkend 

Kolon 46

Maximumscore 1 

nadat ze hun zwaarden hadden getrokken

terwijl ze trokken 

roven 

Antwoorden Deel-
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���� 4.3 Antwoordmodel voor de vertaling nieuwe stijl

Kolon 26

Maximumscore 3

(En) bij de Nijlmonding die Pelousisch werd / wordt genoemd / heette / heet

Niet fout rekenen: zogenaamd

in 

roepen / geroepen worden / ontbieden / ontboden worden 

mond 

taal 

Kolon 27

Maximumscore 2 

,

sloeg Psammenitos de zoon / het kind van Amasis een kamp op / had ... zijn kamp

opgeslagen / nam … positie / stelde zich op,

Niet fout rekenen: ging voor anker in de monding

de zoon van Amasios 

de zoon Amasios 

slaaf 

Kolon 28

Maximumscore 1 

terwijl hij Kambyses (die dreigend naderde) afwachtte / wachtend op Kambyses.

terwijl Kambyses afwachtte 

Kambysea 

Kolon 29

Maximumscore 3 

Want Kambyses trof / Kambyses trof namelijk Amasis niet (meer) levend / in leven aan

Amasis als subject 

niet vertaald 

vastgrijpen / verrassen / overvallen 

bezetten 

niet van             

bij Kambyses 
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Kolon 30

Maximumscore 2 

toen hij naar / tegen Egypte was opgetrokken / optrok / op zijn veldtocht tegen Egypte

niet van               

rijdend 

drijvend 

naar de Egyptenaar 

Kolon 31

Maximumscore 2 

maar Amasis was gestorven / stierf nadat hij vierenveertig jaren koning was geweest / had

geregeerd,

ander / andere dingen 

koning Amasis 

echt                    

op vierenveertigjarige leeftijd 

niet herkend 

Kolon 32

Maximumscore 2 

(jaren) waarin hem geen (enkel) groot onheil was overkomen / overkwam.

Niet fout rekenen: in deze jaren / daarin (hoofdzin).

onder hen 

niet als dativus enkelvoud 

niets als groot onheil 

niemand 

Kolon 33

Maximumscore 2 

(En) nadat hij was gestorven en gemummificeerd

Niet fout rekenen: Hij was gestorven (hoofdzin).

voortijdigheid niet uitgedrukt 

niet herkend

Indien ook in kolon 31 fout, hier opnieuw aanrekenen.

ook 

Antwoorden Deel-
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Kolon 34

Maximumscore 2 

werd hij bijgezet / begraven in de grafkamer / graf / graven in het heiligdom,

begroef hij hem 

grafurn 

niet bijvoeglijk 

offer(dier) 

heilig / levenskrachtig / vlug 

priester 

Kolon 35

Maximumscore 2 

(de grafkamer) die hij zelf (voor zich) had laten bouwen / had gebouwd.

(het heiligdom) dat hij …

liet bouwen / bouwde 

die had hij zelf laten bouwen 

die deze / hij had laten bouwen 

Kolon 36

Maximumscore 2 

Want toen hij in / naar het paleis / huis van Amasis was gekomen / kwam,

vervolgens 

bevangen / bezielen / opkomen bij 

van Amasios

Indien ook in kolon 27 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

de huizen 

hol / nest 

Kolon 37

Maximumscore 2 

beval hij onmiddellijk het lijk van Amasis uit het graf naar buiten te halen;

uit het graf van Amasis 

dodenoffer 

begraven / voortbrengen / uitspreken 

behalve 

Antwoorden Deel-
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Kolon 38

Maximumscore 3 

(en) toen dit / deze dingen voor hem was / waren uitgevoerd

Niet fout rekenen: door hem

omdat 

hoe / zoals / zo 

onvertaald 

werd(en) uitgevoerd 

toen deze dingen voor hem uitgevoerd ontstonden / gebeurden / gebeurd waren 

toen zij uitvoerden 

Kolon 39

Maximumscore 2 

beval hij het (lijk) / hem te geselen en (het / hem) de haren uit te trekken

niet als infinitivus herkend 

beval hij het te geselen en trok de haren uit 

beval hij te geselen (geen object uitgedrukt) 

Kolon 40

Maximumscore 2 

en (het / hem) met een prikstok te bewerken en (het / hem) (ook) op alle mogelijke

manieren / in alle andere opzichten te mishandelen.

infinitivi als persoonsvormen vertaald

Indien ook in kolon 39 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

alle anderen te mishandelen 

alle andere dingen te mishandelen 

Kolon 41

Maximumscore 2 

(En / maar) nadat ze moe waren geworden / toen ze moe werden dit / deze dingen

doende / terwijl ze deze dingen deden / deze dingen te doen / nadat ze hiervan / hierdoor

moe waren geworden

vervolgens

Indien ook in kolon 36 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

deze dingen / dezen werden moe 
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Kolon 42

Maximumscore 2 

(kolon 43)                               

(want het lijk hield het (kolon 43) uit en viel (helemaal) niet uit elkaar)

stervende 

niets viel uit elkaar 

niemand

Indien ook in kolon 32 fout, hier opnieuw aanrekenen.

Kolon 43

Maximumscore 2 

aangezien het gemummificeerd was / (het lijk) dat immers gemummificeerd was

(even)als 

als medium vertaald

Kolon 44

Maximumscore 1 

beval Kambyses het / hem te verbranden,

niet herkend als infinitivus

beval Kambyses hem het te verbranden 

Kolon 45

Maximumscore 2 

niet geoorloofde dingen bevelend / een goddeloos bevel gevend.

Niet fout rekenen: niet heilige dingen.

waarheidslievend / trouw 

Vertaald als van              of van              

op goddeloze wijze 

Kolon 46

Maximumscore 2 

Want de Perzen denken dat het vuur een god is.

Want de Perzen denken dat een / de god het vuur is 

noemen 

brandstapel 
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Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni op de daartoe verstrekte
optisch leesbare formulieren naar de
Citogroep zenden:
• voor de oude stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste tien kandidaten.
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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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon 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 of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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 deze toets kunnen maximaal 86 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 Grieks (oude stijl en nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.
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���� 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

���� Tekst 1

Maximumscore 1

1 �� (                ) (regel 6)

De toevoeging                                         maakt het antwoord fout.

Maximumscore 2 
2 �� (regel 4–5)

Als het iemand te goed gaat, of te lang goed gaat, wekt dat de afgunst van de goden op,
die de persoon in kwestie vervolgens ongeluk bezorgen / in het verderf storten.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2 
3 �� (Het moment) dat Polykrates welbewust afstand doet van zijn dierbaarste bezit.

Geen deelscore toekennen.

Maximumscore 2 
4 �� is een vorm van de praesensstam, die een duratief aspect kan hebben; dit wordt 

door Koolschijns vertaling „blijf” goed weergegeven.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Geen scorepunten toekennen als de term praesens(stam) niet wordt toegelicht.

Maximumscore 2 
5 �� (regel 18) is als enige een praesens historicum,

waarmee Herodotos de dramatiek van het moment onderstreept.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Geen scorepunten toekennen als alleen de vorm             het antwoord vormt.

Maximumscore 2 

6 �� (regel 9)

Fout rekenen: (regel 6).

Maximumscore 2 
7 �� De visser had deze (mooie, grote) vis zelf goed kunnen gebruiken,

maar hij vindt dat zo’n vis eerder toekomt aan een groot man als Polykrates.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2 
8 �� Hij doet maar één poging om zichzelf ongeluk te bezorgen en herhaalt die niet, hoewel

Amasis dat uitdrukkelijk heeft aanbevolen.
Fout rekenen: (een vertaling / omschrijving van)                                                          
(regel 10).

Maximumscore 1 
9 �� Polykrates concludeert kennelijk dat hij voor het geluk geboren is.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1 
10 �� Amasis concludeert dat Polykrates niet meer te redden is.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1 
11 �� Herodotos heeft een aantal jaren (als balling) op Samos doorgebracht.

Maximumscore 3 
12 �� In de 7e en 6e eeuw v. Chr. is er sprake van een snelle bevolkingsgroei, die leidt tot

grootscheepse kolonisatie. De hierdoor groeiende handel leidt tot sociale en politieke
spanningen binnen de poleis (en tussen de poleis onderling). De politiek en economisch
groeiende macht van de aristocraten veroorzaakt een toenemende afhankelijkheid en
ontevredenheid van de lagere klassen. In sommige poleis maken                  gebruik van
deze onrust om door middel van een militaire staatsgreep, en steunend op de niet-
aristocratische bevolking, de macht te grijpen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Het antwoord moet coherent zijn en vier van de zes cursief gedrukte termen bevatten.
Indien twee termen goed, 1 scorepunt toekennen; bij drie goed, 2 punten; vier of meer
goed, 3 punten.

Maximumscore 2 
13 �� Polykrates vaart uit en gooit een kostbare ring in zee. Later verschijnt er een visser bij

Polykrates die hem een bijzonder grote vis komt aanbieden. De vis wordt opengesneden,
waarbij men van alles aantreft, maar geen ring. Na bereiding eet Polykrates de vis met
smaak op.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Goed rekenen: alle varianten waarin het cliché / de lezersverwachting wordt doorbroken
(mits gebaseerd op regel 12–31).

���� Tekst 1 en tekst 2

Maximumscore 1 
14 �� Bij Schiller bevindt Amasis zich bij Polykrates op Samos (bij Herodotos verloopt het

contact per brief).
Niet fout rekenen: Bij Schiller wordt Amasis door Polykrates opgeroepen hem gelukkig te
noemen; bij Herodotos neemt Amasis zelf het initiatief tot het schrijven van een
waarschuwende brief.

Maximumscore 1 
15 �� t/m                    (regel 7–8)

Maximumscore 2 
16 �� Bij Herodotos wil Amasis voorkomen dat hij om Polykrates zal moeten treuren als om

een vriend.
Bij Schiller wil Amasis voorkomen dat hij zelf ook slachtoffer wordt.

���� Tekst 3

Maximumscore 2 
17 �� Aristagoras beraamde een opstand van de Ionische steden tegen Perzië en zocht daarvoor

bondgenoten in Griekenland.
Datering: 499 v. C. (Goed rekenen: ca. 500 v. C.)

Maximumscore 1 
18 �� Op hun hebzucht.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2 
19 �� „kunt ge vol zelfvertrouwen zelfs wel met Zeus wedijveren in rijkdom” (regel 28).

Wedijveren met een god gaat vanzelfsprekend de menselijke maat te boven en is dus een
voorbeeld van hybris.
Niet fout rekenen: „terwijl ge in de gelegenheid zijt zonder moeite de heerschappij over
geheel Azië te verkrijgen” (regel 33–34). Het idee dat een kleine staat als Sparta zonder
moeite heel Azië zou kunnen veroveren is een duidelijk geval van hybris.
Geen deelscores toekennen.

���� Tekst 4

Maximumscore 1 
20 �� Dat de Milesiërs kolonisten van de Atheners zijn (regel 6–7).

Maximumscore 2 
21 �� De Atheners stonden al vóór Aristagoras’ komst vijandig tegenover de Perzen (regel 1).

Een grote massa laat zich gemakkelijk misleiden (regel 8).

���� Tekst 4 en tekst 3

Maximumscore 3 
22 �� a. hun strijdwijze (regel 11)

b. zij hebben bogen en een korte speer (regel 12)
c. aangezien gij de leiding hebt (regel 8)

���� Tekst 4 en tekst 5

Maximumscore 2 
23 �� Herodotos wijt het falen van de democratie aan het systeem zelf: een grote massa laat

zich nu eenmaal gemakkelijk manipuleren.
Aristophanes legt de schuld niet bij het volk („U treft geen blaam”), maar bij individuele
politici, die hij voorstelt als corrupte demagogen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

���� Algemene vragen

Maximumscore 1 
24 �� Hij maakt onderscheid tussen een mythische periode (Minoos) en een historische periode

(het geslacht der mensen).
Fout rekenen: verwijzing naar of parafrase van                                     

Maximumscore 2 
25 �� Herodotos komt niet helemaal uit de lucht vallen: hij had (althans op deelterreinen)

voorgangers (in de logografen (letterlijk: prozaschrijvers)), die verhandelingen schreven
over bv. geografie.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Antwoorden Deel-
scores
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���� 4.2 Antwoordmodel voor de vertaling oude stijl

Kolon 26
Maximumscore 2

(En) nadat hij was aangekomen en voor Oroites was verschenen

Niet fout rekenen: Hij kwam aan en meldde zich

Niet fout rekenen: Toen hij aankwam en verscheen

niet herkend

bij Oroiteo

en Oroites (voor hem) was verschenen 

Kolon 27

Maximumscore 2 

(gaf hij,) terwijl hij ieder van de brieven apart openmaakte / (gaf hij ieder van de brieven

apart,) terwijl hij ze openmaakte

Niet fout rekenen: opende hij (hoofdzin)

niet verbonden met                      

boeken  

In volgende kola niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 28

Maximumscore 2 

gaf hij ze aan de koninklijke secretaris om (ze) hardop voor te lezen

onderwijzer

In volgende kola niet opnieuw aanrekenen.

van de koning

koninkrijk / paleis

Kolon 29

Maximumscore 2 

((en / want) alle satrapen hebben koninklijke secretarissen).

hadden 

koninklijke satrapen 

secretarissen hebben 

allen hebben secretarissen en satrapen 

secretarissen en paleizen 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 30

Maximumscore 2 

(En) de lijfwacht(en) op de proef stellend / omdat hij de lijfwacht(en) op de proef wilde

stellen

nadat hij op de proef had gesteld 

terwijl de lijfwacht(en) op de proef werden gesteld 

terwijl de lijfwacht(en) op de proef stelden 

lansdragers 

satelliet 

Kolon 31

Maximumscore 1 

gaf Bagaios de brieven,

binden                  

Kolon 32

Maximumscore 2 

om te zien of zij (voor hem) bereid waren tot een opstand tegen / afval van Oroites.

sommigen 

afstand / verlies 

echtscheiding / aanklacht                            

tegen Oroiteo  

Indien ook in kolon 26 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 33

Maximumscore 3 

(En) toen hij zag dat zij groot ontzag hadden voor de brieven / dat zij de brieven zeer

vereerden

toen hij hen zag terwijl ze vereerden 

toen zij zagen 

dat de brieven vereerd werden 

zich schamen voor 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 34

Maximumscore 2 

en (ze) nog meer (ontzag hadden) voor de inhoud van de brieven,

uit 

en er nog meer werd gezegd 

Kolon 35

Maximumscore 3

gaf hij een andere (brief) waarin de volgende / deze woorden stonden:

geeft 

gaf een ander 

Niet fout rekenen: daarin.

in dat 

niet herkend 

epos / spreuk 

Kolon 36

Maximumscore 2 

„(O) Perzen, Koning Dareios verbiedt jullie Oroites als lijfwacht te dienen.”

de Perzische koning Dareios 

verbood / heeft verboden 

Dareios verbiedt Oroites jullie als lijfwacht te dienen 

Kolon 37

Maximumscore 2 

(kolon 38)                            

(En) zij legden hun lansen / wapens neer (kolon 38).

sommigen / anderen

Indien ook in kolon 32, hier opnieuw aanrekenen.

lanspunt 

manschappen / oorlog / heerschappij 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 38

Maximumscore 2 

toen zij dit / deze dingen hadden gehoord

Niet fout rekenen: toen zij hiernaar hadden geluisterd.

Niet fout rekenen: toen zij dit hoorden.

toen zij naar hen hadden geluisterd 

deze luisterenden 

degenen die dit hadden gehoord 

Kolon 39

Maximumscore 3 

(En) toen Bagaios had gezien / zag dat zij op dat punt gehoorzaamden aan de brief,

Niet fout rekenen: dat zij de brief geloofden / door de brief werden overtuigd 

niet herkend 

toen hij hen had gezien terwijl ze gehoorzaamden 

dat zij misleid / verleid werden door de brief 

dat zij (door de brief) overtuigden 

Kolon 40

Maximumscore 3 

(kolon 41)                

toen (dan) gaf hij de laatste van de brieven aan de secretaris,

Niet fout rekenen: verbonden met                    (kolon 41).

daar 

de sterkste van de brieven 

de laatste keer 

eindigend / stervend 

geeft

Indien ook in kolon 35 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

Kolon 41

Maximumscore 1

nadat hij moed had gekregen 

Niet fout rekenen: nadat hij gerust was geworden.

nadat hij gedurfd had 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 42

Maximumscore 2 

waarin (geschreven) was / stond:

Niet fout rekenen: daarin (hoofdzin).

Niet fout rekenen: waarin hij voor zichzelf geschreven had.

schrammen / inkrassen / inschrijven / aanklagen 

Kolon 43

Maximumscore 2 

„Koning Dareios beveelt de Perzen in Sardes Oroites te doden.”

van de Perzen 

Oroites in Sardes te doden 

in Sardisi 

beval / heeft bevolen 

dat Oroites doodt 

dat Oroites wordt gedood 

Kolon 44

Maximumscore 2 

(kolon 45 en 46)                              

(En) (kolon 45) de lijfwachten doodden hem dadelijk (kolon 46).

doden 

Indien ook in kolon 35 en/of 40 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

op heterdaad 

Kolon 45

Maximumscore 2 

zodra ze dit / deze dingen hadden gehoord / hoorden,

Niet fout rekenen: omdat

hoe / zoals / zo 

niet herkend 

Kolon 46

Maximumscore 1 

nadat ze hun zwaarden hadden getrokken

terwijl ze trokken 

roven 

Antwoorden Deel-
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���� 4.3 Antwoordmodel voor de vertaling nieuwe stijl

Kolon 26

Maximumscore 3

(En) bij de Nijlmonding die Pelousisch werd / wordt genoemd / heette / heet

Niet fout rekenen: zogenaamd

in 

roepen / geroepen worden / ontbieden / ontboden worden 

mond 

taal 

Kolon 27

Maximumscore 2 

,

sloeg Psammenitos de zoon / het kind van Amasis een kamp op / had ... zijn kamp

opgeslagen / nam … positie / stelde zich op,

Niet fout rekenen: ging voor anker in de monding

de zoon van Amasios 

de zoon Amasios 

slaaf 

Kolon 28

Maximumscore 1 

terwijl hij Kambyses (die dreigend naderde) afwachtte / wachtend op Kambyses.

terwijl Kambyses afwachtte 

Kambysea 

Kolon 29

Maximumscore 3 

Want Kambyses trof / Kambyses trof namelijk Amasis niet (meer) levend / in leven aan

Amasis als subject 

niet vertaald 

vastgrijpen / verrassen / overvallen 

bezetten 

niet van             

bij Kambyses 

Antwoorden Deel-
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Kolon 30

Maximumscore 2 

toen hij naar / tegen Egypte was opgetrokken / optrok / op zijn veldtocht tegen Egypte

niet van               

rijdend 

drijvend 

naar de Egyptenaar 

Kolon 31

Maximumscore 2 

maar Amasis was gestorven / stierf nadat hij vierenveertig jaren koning was geweest / had

geregeerd,

ander / andere dingen 

koning Amasis 

echt                    

op vierenveertigjarige leeftijd 

niet herkend 

Kolon 32

Maximumscore 2 

(jaren) waarin hem geen (enkel) groot onheil was overkomen / overkwam.

Niet fout rekenen: in deze jaren / daarin (hoofdzin).

onder hen 

niet als dativus enkelvoud 

niets als groot onheil 

niemand 

Kolon 33

Maximumscore 2 

(En) nadat hij was gestorven en gemummificeerd

Niet fout rekenen: Hij was gestorven (hoofdzin).

voortijdigheid niet uitgedrukt 

niet herkend

Indien ook in kolon 31 fout, hier opnieuw aanrekenen.

ook 

Antwoorden Deel-
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Kolon 34

Maximumscore 2 

werd hij bijgezet / begraven in de grafkamer / graf / graven in het heiligdom,

begroef hij hem 

grafurn 

niet bijvoeglijk 

offer(dier) 

heilig / levenskrachtig / vlug 

priester 

Kolon 35

Maximumscore 2 

(de grafkamer) die hij zelf (voor zich) had laten bouwen / had gebouwd.

(het heiligdom) dat hij …

liet bouwen / bouwde 

die had hij zelf laten bouwen 

die deze / hij had laten bouwen 

Kolon 36

Maximumscore 2 

Want toen hij in / naar het paleis / huis van Amasis was gekomen / kwam,

vervolgens 

bevangen / bezielen / opkomen bij 

van Amasios

Indien ook in kolon 27 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

de huizen 

hol / nest 

Kolon 37

Maximumscore 2 

beval hij onmiddellijk het lijk van Amasis uit het graf naar buiten te halen;

uit het graf van Amasis 

dodenoffer 

begraven / voortbrengen / uitspreken 

behalve 

Antwoorden Deel-
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Kolon 38

Maximumscore 3 

(en) toen dit / deze dingen voor hem was / waren uitgevoerd

Niet fout rekenen: door hem

omdat 

hoe / zoals / zo 

onvertaald 

werd(en) uitgevoerd 

toen deze dingen voor hem uitgevoerd ontstonden / gebeurden / gebeurd waren 

toen zij uitvoerden 

Kolon 39

Maximumscore 2 

beval hij het (lijk) / hem te geselen en (het / hem) de haren uit te trekken

niet als infinitivus herkend 

beval hij het te geselen en trok de haren uit 

beval hij te geselen (geen object uitgedrukt) 

Kolon 40

Maximumscore 2 

en (het / hem) met een prikstok te bewerken en (het / hem) (ook) op alle mogelijke

manieren / in alle andere opzichten te mishandelen.

infinitivi als persoonsvormen vertaald

Indien ook in kolon 39 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

alle anderen te mishandelen 

alle andere dingen te mishandelen 

Kolon 41

Maximumscore 2 

(En / maar) nadat ze moe waren geworden / toen ze moe werden dit / deze dingen

doende / terwijl ze deze dingen deden / deze dingen te doen / nadat ze hiervan / hierdoor

moe waren geworden

vervolgens

Indien ook in kolon 36 fout, hier niet opnieuw aanrekenen.

deze dingen / dezen werden moe 

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 42

Maximumscore 2 

(kolon 43)                               

(want het lijk hield het (kolon 43) uit en viel (helemaal) niet uit elkaar)

stervende 

niets viel uit elkaar 

niemand

Indien ook in kolon 32 fout, hier opnieuw aanrekenen.

Kolon 43

Maximumscore 2 

aangezien het gemummificeerd was / (het lijk) dat immers gemummificeerd was

(even)als 

als medium vertaald

Kolon 44

Maximumscore 1 

beval Kambyses het / hem te verbranden,

niet herkend als infinitivus

beval Kambyses hem het te verbranden 

Kolon 45

Maximumscore 2 

niet geoorloofde dingen bevelend / een goddeloos bevel gevend.

Niet fout rekenen: niet heilige dingen.

waarheidslievend / trouw 

Vertaald als van              of van              

op goddeloze wijze 

Kolon 46

Maximumscore 2 

Want de Perzen denken dat het vuur een god is.

Want de Perzen denken dat een / de god het vuur is 

noemen 

brandstapel 

Antwoorden Deel-
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Inzenden scores
Alleen voor het examen oude stijl: 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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon 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 of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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 deze toets kunnen maximaal 86 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 Grieks (oude stijl en nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.
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���� 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

���� Tekst 1

Maximumscore 1
1 �� Herodotos is gefascineerd door de wisselvalligheid van het menselijke bestaan. (In het geval

van Apriës legt hij dan ook de nadruk op de omslag in zijn leven, en niet op zijn successen.)
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Niet fout rekenen: Herodotos gelooft dat het menselijk bestaan wordt beheerst door het
noodlot (waaraan ook Apriës niet kon ontkomen).
Fout rekenen: antwoorden waarin uitsluitend het hybris-thema aan de orde komt, zonder
dat er over omslag o.i.d. gesproken wordt.

Maximumscore 2
2 �� Met de behandeling die hij Patarbèmis geeft gaat Apriës alle perken te buiten; zodoende

roept hij zelf zijn ondergang over zich af.

Maximumscore 2
3 �� Het is denkbaar dat verwijzingen als deze pas in een laat stadium zijn toegevoegd, toen

Herodotos een aantal oorspronkelijk losse            / lezingen omwerkte tot een
geschiedwerk.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1
4 �� Op zijn welsprekendheid / op zijn vermogen te overtuigen met woorden / argumenten.

Maximumscore 2
5 ��

Fout rekenen: langere citaten dan de bovenstaande.

Maximumscore 2
6 �� Hoewel Amasis hem onbeschoft behandelt / een wind laat / hoewel Amasis duidelijk

maakt dat hij niet wil gehoorzamen,
herhaalt Patarbèmis toch onverstoorbaar zijn boodschap.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1
7 �� Het Grieks gaat hier over op de AcI-constructie (en dus op de indirecte rede, afhangend

van een erbij te denken „men vertelt” / „ik heb gehoord”).

Maximumscore 1
8 �� Op       

Maximumscore 2
9 �� Door het gebruik van de aanhalingstekens laat hij de situatie zien door de ogen van

Amasis en zijn aanhangers / maakt hij duidelijk dat Amasis en zijn aanhangers zich
(mede) lieten leiden door nationalistische / xenofobe sentimenten.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Niet fout rekenen: De huursoldaten van de koning zijn (deels) Grieken, en dus voor
Herodotos eigenlijk geen buitenlanders.

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV7 /8 4 Lees verder

�����

���	
��
��
����
���������
��������
��
�����������
��
�����������
��� ������!���
��
��"�
��	
���
#� �$��

1
1

1
1

����

Pagina: 490Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



���� Tekst 2

Maximumscore 1
10 �� (regel 3).

De toevoeging van            maakt het antwoord fout.

Maximumscore 2
11 �� Ja, want hij wilde ook zelf, ondanks zijn lage afkomst, door het volk vereerd worden.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
12 �� Door het toevoegen van het braken en urineren wordt de status / herkomst van het

materiaal waaruit het beeld is gemaakt nog verder verlaagd, maar dat doet niets af aan de
eerbied die men voor het beeld behoort te hebben. (Hetzelfde geldt mutatis mutandis
voor Amasis zelf.)
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Niet goed rekenen: antwoorden waarin niet op Amasis’ redenering wordt ingegaan.

Maximumscore 1
13 �� (regel 2–3).

Fout rekenen: langere citaten dan de bovenstaande.

Maximumscore 2
14 �� Door de herhaling van                           (vgl. regel 4) 

ontstaat een ringcompositie / een afgebakend verhaal (zoals zeer vaak bij Herodotos).

Maximumscore 2
15 �� In de ogen van (de Griek) Herodotos is leven onder de Egyptische monarchie een vorm

van slavernij / kiezen de Egyptenaren, door het accepteren van de monarchie, min of meer
vrijwillig voor een slavenbestaan.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
16 �� Bij Diodorus krijgt hij die waardering kennelijk omdat hij „overeenkomstig de wet”

regeerde.
Bij Herodotos gebeurt dat vanwege zijn slimheid / wijsheid / practical jokes.

Maximumscore 3
17 �� Herodotos schrijft niet „er maar op los”, want

• hij doet zelfstandig onderzoek                  
• waarbij hij zich baseert op wat hij ter plekke ziet                
• of van mensen hoort                       
• of door redeneren reconstrueert               
• Daarbij vermeldt hij zoveel mogelijk zijn bronnen,
• hij geeft soms verschillende versies van eenzelfde gebeurtenis,
• en hij zegt af en toe dat hij iets niet weet.

Indien 4 of meer elementen goed
Indien 3 elementen goed
Indien 2 elementen goed

Antwoorden Deel-
scores
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���� Tekst 3

Maximumscore 2
18 �� Een van de volgende mogelijkheden:

• Ja, want hij vraagt alleen nog maar naar de afstand tot Sousa.
• Nee, want hij wil eerst weten hoe groot de afstand tot Sousa eigenlijk is.

Als de toelichting ontbreekt of onjuist is, geen scorepunten toekennen.

Maximumscore 2
19 �� (regel 4)

Maximumscore 1
20 �� Dat de Spartanen ten strijde trekken tegen de Perzische koning / de Ionische steden uit

hun slavernij bevrijden.

Maximumscore 2
21 �� Die is onjuist / erg vrij: het Grieks betekent „als je niet weg zult gaan”.

Maximumscore 1
22 �� Regel 5–6                 

Maximumscore 2
23 �� Aristagoras heeft inmiddels de status van smekeling /               (waardoor Kleomenes hem

niet meer kan bevelen Sparta te verlaten).

Maximumscore 1
24 �� Voor het feit dat ze de Ionische steden niet te hulp kwamen.

���� Algemene vragen

Maximumscore 2
25 �� Herodotos schreef zijn werk binnen enkele decennia na de Perzische Oorlogen (490–479),

die zeker beschouwd kunnen worden als ontwrichtend (ook al kwamen de Grieken als
overwinnaars uit de strijd).
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1
26 �� Thurii / Thourioi

Antwoorden Deel-
scores
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���� 4.2 Antwoordmodel voor de vertaling oude stijl

Kolon 27
Maximumscore 3

(En) van degenen die door de Grieken waren verslagen

nadat zij door de Grieken waren verslagen
hoewel / omdat zij door de Grieken waren verslagen
door de verslagen Grieken
nadat de Grieken door hen waren verslagen
onder / gedurende / van … onder

Kolon 28
Maximumscore 3

meende koning Xerxes dat niemand / geen enkele een goede / dappere man was behalve
alleen Boges / Boges als enige / beschouwde koning Xerxes niemand als een goede man

niets
bekend worden met                             
maken tot
gewoonlijk hebben
verstandig
voornaam / rijk / vruchtbaar / kostbaar
eenzaam / verlaten / beroofd

niet expliciet vertaald

Kolon 29
Maximumscore 3

(En) hij hield niet op hem / deze te prijzen,

hij hield niet op dat te prijzen
deze hield niet op
doen ophouden
sprookje / vreselijk / aangrijpen
terwijl hij hem prees hield hij niet op

Kolon 30
Maximumscore 3

en zijn onder de Perzen nog in leven zijnde kinderen / zonen eerde hij zeer / vooral,

daar
slaven
spel
schatten / taxeren
ongeveer / hoogstens

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 31
Maximumscore 3

omdat Boges (ook) grote lof waardig was (geweest);

toen / nadat
omdat grote lof Boges waard was
opwegend tegen / duur / goedkoop
behoorlijk
lofrede
verschrikkelijk                  
prijzen

niet herkend

Kolon 32
Maximumscore 3

Toen deze door de Atheners en Kimoon de zoon van Miltiades werd belegerd,

daar nu / daar immers
nadat deze was belegerd
toen deze belegerde
toen werd deze belegerd
onder (muzikale begeleiding van)
door Athene
Kimoon van / uit Miltiades
Geen correcte nominativus van Kimoon en/of Miltiades

Kolon 33
Maximumscore 2

(heeft hij) hoewel het voor hem mogelijk was onder dekking van een wapenstilstand weg
te gaan en terug te keren naar Azië,

niet herkend
gaan / komen                    

Kolon 34
Maximumscore 1

(heeft hij) dat niet gewild / wilde hij dat niet,

Niet fout rekenen: verbonden met                    
niet herkend

Kolon 35
Maximumscore 3

om te voorkomen dat hij aan de koning zou toeschijnen door lafheid in leven te blijven, /
om te voorkomen dat de koning meende dat hij door lafheid in leven bleef,

dat hij meende
kon / zou kunnen schijnen
voor lafheid
in leven blijven voor de koning

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 36
Maximumscore 1

maar hij hield vol tot het laatst / uiterste.

ander
grens

Kolon 37
Maximumscore 3

(En) toen / omdat er geen voedsel / niets van voedsel meer in de versterkte stad aanwezig
was,

hoe / zoals
niets nog van voedsel /        onvertaald
overmorgen               
in de muur

Kolon 38
Maximumscore 2

(heeft hij) nadat hij een grote brandstapel had opgericht,

Niet fout rekenen: heeft hij … opgericht en heeft hij … gedood
samen zwemmen                        
vuur

Kolon 39
Maximumscore 2

(heeft hij) zijn kinderen en zijn vrouw gedood / geslacht / slachtte

de kinderen doodden

Kolon 40
Maximumscore 2

en hen vervolgens in het vuur gegooid,

nadat
invallen / uitstromen

niet herkend
naar het vuur
wierp hij in het vuur (geen object uitgedrukt)

Kolon 41
Maximumscore 4

en daarna heeft hij al het goud uit de stad en het zilver / al het goud en het zilver uit de
stad vanaf de muur in de Strymoon uitgestrooid,

het gehele goud
beleefd                  
zilvermijn

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 42
Maximumscore 2

en nadat hij dat / deze dingen had gedaan wierp hij zichzelf in het vuur.

nadat hij het gedaan had wierp deze zichzelf

Kolon 43
Maximumscore 3

Zo(doende) wordt hij / deze (man) ook nu nog terecht geprezen door de Perzen.

rechtvaardig
hij prijst
onder (de) Perzen

Antwoorden Deel-
scores
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���� 4.3 Antwoordmodel voor de vertaling nieuwe stijl

Kolon 27
Maximumscore 2

Toen schreef Dareios een brief aan Megabazos,

Niet fout rekenen: hier / daar 
hierheen / daarheen
schrijft
In latere kola niet opnieuw aanrekenen.
schrammen / inkrassen
brieven
letters / alfabet / letterklank / boek / wetenschap / wetten 

Kolon 28
Maximumscore 3

die hij in Thrakië had achtergelaten als veldheer / (militair) bevelhebber,

de bevelhebber die hij in Thrakië had achtergelaten
die had hij achtergelaten als bevelhebber
die hij bevelhebber had gelaten
die hij achterliet
in de steek laten / in leven laten
die was achtergebleven
praetor / bevelhebber van de tempelwacht
veldheerstent

Kolon 29
Maximumscore 3

(hem) opdragend / waarin hij (hem) opdroeg / en hij droeg (hem) op de Paioniërs uit hun
woonplaatsen weg te voeren / te verdrijven

weg te zullen voeren
weg te hebben gevoerd
woonplaats

Kolon 30
Maximumscore 2

en (hen) naar hem toe / bij hem te brengen

Niet fout rekenen: naar hemzelf 
naar zich(zelf)
voorbij / langs / boven / van de kant van

niet herkend
te hebben gebracht
Indien dezelfde fout in kolon 29, hier niet opnieuw aanrekenen.

Antwoorden Deel-
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Kolon 31
Maximumscore 2

zowel hen(zelf) / de mannen als hun kinderen en vrouwen.

dezen
deze kinderen en vrouwen

Kolon 32
Maximumscore 2

Dadelijk (daarna) reed een ruiter snel met de boodschap / terwijl hij de boodschap bracht
naar de Hellespont,

daar ter plaatse zelf
ridder
wagenmenner
Niet fout rekenen: om te brengen / te melden

Kolon 33
Maximumscore 2

en nadat hij (die) was overgestoken gaf hij de brief aan Megabazos.

Niet fout rekenen: stak die over en gaf de brief aan Megabazos.
jij stak over 
geeft 
Indien ook in kolon 27 fout (schrijft), hier niet opnieuw aanrekenen.
ze gaven
boek

Kolon 34
Maximumscore 2

(kolon 35)        
(En) hij / deze trok (kolon 35) vanuit Thrakië op naar / tegen Paionië.

hij was soldaat
bij / ten tijde van

Kolon 35
Maximumscore 2

nadat hij hem gelezen had en nadat hij gidsen (in dienst) had genomen

Voortijdigheid niet uitgedrukt
Niet fout rekenen: grijpen / krijgen / gevangen nemen
wegnemen / binden / verplichten

Antwoorden Deel-
scores
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Kolon 36
Maximumscore 3

(En) toen / omdat de Paioniërs vernomen hadden / vernamen dat de Perzen naar hen toe /
op hen af kwamen,

doen verrotten / verrotten        
waarzeggende geest       
naar zichzelf

niet herkend (bv. zenden)

Kolon 37
Maximumscore 2

rukten ze na zich verzameld te hebben uit langs de zeekust / verzamelden ze zich en
rukten uit / trokken te velde langs de zeekust,

terwijl ze zich verzamelden

Kolon 38
Maximumscore 3

menend / omdat ze meenden dat de Perzen via die route zouden proberen een inval te
doen.

omdat de Perzen dachten
omdat ze dachten langs die route te zullen proberen een inval te doen bij de Perzen
schijnen
dat de Perzen probeerden
dat de Perzen hadden geprobeerd
werpen in / drijven in
uitstromen

Kolon 39
Maximumscore 3

De Paioniërs (nu) / de Paioniërs waren (dus) bereid / gereed het naderende / aanvallende
leger van Megabazos tegen te houden / af te weren, / het leger van Megabazos tegen te
houden wanneer het naderde / aanviel,

werkelijk
legerkamp

niet herkend (bv. erbij zijn)
bewaken / talmen

Kolon 40
Maximumscore 1

maar de Perzen sloegen met hun gidsen / omdat ze gidsen hadden de weg door het
binnenland in,

en /       onvertaald

Antwoorden Deel-
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Kolon 41
Maximumscore 3

en zonder dat de Paioniërs het merkten / verborgen blijvend / gebleven zijnde voor de
Paioniërs overvielen ze hun steden,

de Paioniërs subject bij                   en /of                
stadsbeschermster / grijs

Kolon 42
Maximumscore 2

die / terwijl die zonder mannen / leeg van mannen / verlaten door mannen waren;

terwijl de mannen verlaten waren
woest / onbebouwd

Kolon 43
Maximumscore 3

(en) omdat ze onverdedigde steden overvielen / hadden overvallen / omdat ze deze
overvielen terwijl ze onverdedigd waren, veroverden ze die gemakkelijk / kregen ze die
gemakkelijk in bezit.

Niet fout rekenen: omdat ze deze onverdedigd overvielen 
omdat ze onverdedigde(n) overvielen / omdat ze hen onverdedigd overvielen
omdat ze onverdedigd overvielen
lichtzinnig
neerhouden / boeien

Kolon 44
Maximumscore 2

(En) toen / omdat de Paioniërs vernomen hadden / vernamen dat hun steden bezet
werden / waren,

hoe / zoals
doen verrotten / verrotten            
Indien ook in kolon 36, hier opnieuw aanrekenen.
vragen / uitvragen
dat ze de steden bezetten
stadsbeschermster / grijs 
Indien ook in kolon 41, hier opnieuw aanrekenen.

Kolon 45
Maximumscore 1

gaven ze (zich)zelf dadelijk over aan de Perzen.

verschaften ze zichzelf / vertrouwden ze zichzelf toe
door de Perzen

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV7 /8 14

0
0

0
0

2
0
1
1

0
0

0
1
0

0
0

��:�����
�)
��=�
C������
����������
��
�%�
������
�,�"��

��:�����
 ����������


������
��� "�
� 2����E

�_�
�)
����N��
����&������
�,���&��
���&�L���

R/
�)
C������
��
���:����
�L��&���
�%�
�������

 ��:�'�

�,����
�� ��������
�'&��
�,��=�
��D��
C& �(���

Einde

Pagina: 500Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■■■■
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Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
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Inzenden scores
Uiterlijk 29 mei de scores van de alfabetisch
eerste vijf kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito 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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn,
zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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 deze toets kunnen maximaal 90 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 Grieks VWO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.

■■■■ 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

■■■■ Achtergrond

Maximumscore 2
1 ■ Pentheus doet (net als de zusters van Semele) het verhaal van de geboorte van Dionysos

als zoon van Zeus en Semele af als leugens en bedrog.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Tekst 1 

Maximumscore 2
2 ■ ��νωπ�ς

Door het gebruik van dat woord verwijst de dienaar zonder dat zelf te beseffen (alleen het
publiek weet het) naar (de wijngod) Dionysos
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Maximumscore 2
3 ■ Pentheus moet op zijn hoede zijn voor deze man die kennelijk beschikt over bijzondere

krachten.

Maximumscore 2
4 ■ (�Ω 
�ν�) �� �κ�ν (�γω σε) en / of (Πεν��ως δ�) �ς µ� �πεµψ� �πιστ�λα"ς (regel 441-442)

Onjuist: regel 435.

Maximumscore 2
5 ■ Later in de tragedie zal het niet de Vreemdeling / Dionysos zijn op wie wordt gejaagd,

maar Pentheus zelf.

Maximumscore 1
6 ■ De vertaling van G. Koolschijn; �#� �περ �ς Θ&'ας π*ρει (regel 454) / π���υ πλ�ως

(regel 456).
Alleen indien ook het citaat juist is, een scorepunt toekennen.

Maximumscore 2
7 ■ Dat is verrassend, omdat je op grond van deze uitlating van Pentheus zou verwachten dat

hij de Vreemdeling meteen zou laten doden / stenigen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
8 ■ Het verschijnsel dat een woord van de gesprekspartner wordt opgepakt.

Niet fout rekenen: estafettetechniek.
Een van de volgende voorbeelden:
�ε�, - �ε�ν (regel 476-477) 
π�"�ς - .π�"�ς (regel 477-478) 
(κ�δ/ν) λ�γων - (σ�#0) λ�γων (regel 479-480)

Maximumscore 1
9 ■ (Het vieren van) de Dionysosdienst / religieus besef.

Maximumscore 1
10 ■ De verdenking dat de vreemdeling uit is op uitspattingen met de Thebaanse vrouwen /

dat de Bakchanten zich (in nachtelijke orgieën) overgeven aan seksuele uitspattingen /
dat de eredienst het daglicht niet kan verdragen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Tekst 2

Maximumscore 2
11 ■ Agaue wordt 1ερ�α / priesteres genoemd.

Op grond daarvan kan de #�ν�ς / moord opgevat worden als een offer (aan Dionysos).

Maximumscore 2
12 ■ Pentheus legt nu zijn vermomming af

om herkend te worden / om zodoende te overleven (terwijl hij zich eerder had vermomd
om niet herkend te worden).
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
13 ■ τα"ς �µα"ς 2µαρτ3αισι (regel 1120-1121).

Pentheus erkent met deze woorden dat zijn handelwijze onjuist is geweest.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Maximumscore 2
14 ■ Door het gebruik van de aoristus komt de nadruk te liggen op de centrale gebeurtenis / de

handeling / de aoristus heeft een punctueel aspect.
Het imperfectum geeft de context aan / beschrijft een voortdurende handeling / heeft een
duratief aspect.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
15 ■ Kadmos

De scène waarin hij met de moeizaam bijeengezochte stukken van Pentheus’ lijk op het
toneel verschijnt.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
16 ■ Tot en met καλλ3νικ�ν citeert de bode de juichkreten van Agaue / spreekt de bode vanuit

Agaue’s standpunt;
Vanaf 45 geeft hij zijn eigen commentaar / spreekt hij vanuit zijn eigen standpunt.

Maximumscore 1
17 ■ De bode moet (de gelegenheid hebben zich om te kleden om) in het volgende bedrijf /

tijdens de exodos een andere rol (te kunnen) spelen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Cultuurhistorische achtergrond

Maximumscore 2
18 ■ Er zijn aanwijzingen dat aan het einde van de vijfde eeuw v. Chr. Athene overspoeld werd

door uitheemse mysterie-godsdiensten. In Athene nam men over het algemeen een
negatieve houding aan tegenover de invoering van deze nieuwe culten. Mogelijk verwijst
Euripides hiernaar bij zijn karakterisering van Pentheus.
Ook goed: In Athene viel conservatisme te bespeuren in de houding tegenover bestaande
goden en rituelen. Asebeia-processen waren hiervan een voortvloeisel. Pentheus is
aanvankelijk als het ware de aanklager in zo’n asebeia-proces.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 4
19 ■ Aristoteles vermeldt dat de tragedie is ontstaan uit de dithyrambe, een koorlied ter ere

van Dionysos. Hij stelde zich voor dat de voorzanger op een gegeven moment als acteur is
gaan optreden. In de beginperiode trad slechts één acteur op, de 6π�κριτ&ς. In de vijfde
eeuw v. Chr. werden de tragedies opgevoerd tijdens de jaarlijkse Dionysia, feestelijkheden
ter ere van Dionysos.
Voor elke goed toegepaste naam / term / begrip 1 scorepunt toekennen.

■■■■ Tekst 3

Maximumscore 1
20 ■ Autonoe neemt hier het initiatief, terwijl zij bij Euripides een van de deelnemers is aan de

moord op Pentheus.

Maximumscore 2
21 ■ Bij Euripides denkt Agaue dat zij de kop van een leeuw in haar handen heeft / wordt het

slachtoffer vergeleken met een leeuw.
Bij Theokritos wordt Agaue zelf met een leeuwin vergeleken.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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■■■■ Tekst 4

Maximumscore 2
22 ■ Positief, omdat Pentheus optreedt als hoeder van recht en orde.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Tekst 5

Maximumscore 2
23 ■ De Jong spreekt over „de allang bekeerde Thebaanse vrouwen”. Deze zijn niet „allang

bekeerd”, maar (onlangs) door Dionysos in extase naar de bergen gedreven (als straf voor
hun ongeloof).
Volgens Freriks verkeren de vrouwen in een „roes van drank en begeerte”, maar hun roes
heeft noch met drank noch met begeerte te maken.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Afbeelding

Maximumscore 2
24 ■ Vier van de onderstaande attributen:

thyrsosstaf
wijnranken / klimop
kantharos / drinkschaal
kransen
panter- / dierenvel.
Indien drie antwoorden goed, 1 scorepunt toekennen.
Indien twee of minder antwoorden goed, geen scorepunt toekennen.

■■■■ 4.2 Antwoordmodel voor de vertaling

Kolon 25
Maximumscore 2
Κα8 µ9ν .ρ: σ;ν πατ�ρα γηραι4: π�δ8 στε3��ντ�,
Maar kijk, ik zie uw / jouw vader komen / ik zie dat uw vader (er aan) komt / ik zie uw
vader die / terwijl hij komt met oude voet 

Niet fout rekenen: ik zie je oude vader te voet komen 
ik doe
ik zie jou komen
ik zag
zijn / haar / hun vader
oud te voet
waar / ergens

Kolon 26
Maximumscore 2
>παδ�?ς τ� �ν �ερ�"ν δ*µαρτι σ@A κ�σµ�ν #�ρ�ντας,
en (ik zie) dat dienaren sieraden dragen / (ik zie) dienaren sieraden dragen / meebrengen
in hun handen voor jouw echtgenote, / en dienaren, die / terwijl zij …

een dienaar
kant / bezigheid / daad / kracht
dat hij dienaren draagt / dat dienaren hem dragen
zijn / haar / hun echtgenote
Indien ook in kolon 25, hier opnieuw fout rekenen.
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Kolon 27
Maximumscore 1
νερτ�ρων Bγ*λµατα.
kostbare geschenken voor / van overledenen.

Niet fout rekenen: een kostbaar geschenk
overledene
overleden geschenken

Kolon 28
Maximumscore 2
DΗκω κακ�"σι σ�"σι συγκ*µνων, τ�κν�νF
Ik ben gekomen / ik kom mee lijdend met jouw ellende / rampen / onheil, (mijn) zoon /
kind.

er goed voorstaan / passen bij / gebeuren
vrijwillig
slechte / ongelukkige mensen
zijn / haar / hun ellende
Indien ook in kolon 25 en 26, hier niet opnieuw fout rekenen.
jong

Kolon 29
Maximumscore 2
�σ�λAς γ*ρ - kolon 30 - κα8 σG#ρ�ν�ς γυναικ;ς Hµ*ρτηκας.
want jij hebt - kolon 30 - een edele en wijze / verstandige vrouw verloren.

γ*ρ niet vertaald
gunstig / voorspoedig / kostbaar
jij bent edel en wijs
jij, edel en wijs, hebt verloren
ik heb verloren
de vrouw heeft verloren

Kolon 30 
Maximumscore 1
- �δε8ς Bντερε" -
- niemand zal (dat) tegenspreken -

niemand spreekt tegen
niemand sprak tegen
jij sprak niemand tegen
niemand zal iets tegen je zeggen

Kolon 31 
Maximumscore 1
�Αλλ0 τα,τα µ/ν #�ρειν Bν*γκη,
Maar het is noodzakelijk dat / die dingen te verdragen,

andere dingen
zij is nodig te dragen
maar het is nodig dat zij dit draagt
maar het is nodig deze dingen te brengen
geweld
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Kolon 32 
Maximumscore 2
κα8περ Jντα δ?σ#�ρα.
ook al / ofschoon / hoewel het / dat / die dingen moeilijk te verdragen is / zijn

omdat
moeilijk verdragend / verward / vertroebeld
hoewel zij moeilijk te verdragen is
een moeilijk te verdragen wezen
werkelijkheid / aardse goederen

Kolon 33
Maximumscore 1
∆���υ δ/ κ�σµ�ν τ�νδε,
Neem aan / ontvang deze sieraden,

jij / ik neem / nam aan
verkiezen / dulden / afwachten / opvangen
hem als sieraad

Kolon 34
Maximumscore 1
κα8 κατ0 ���ν;ς LτωF
(en / want) zij moeten meegaan onder de grond / aarde

zij moet meegaan
wereld / land
naar / vanuit de grond
ten nadele van de wereld

Kolon 35
Maximumscore 2
τ; τα?της σ:µα τιµMσ�αι �ρεGν,
(want) het is noodzakelijk / nodig dat haar lichaam geëerd wordt / haar lichaam /
het lichaam van haar te eren,

voorbeschikt / wenselijk / geoorloofd
dat lichaam
dezelfde / het zelfde lichaam
dat jij haar lichaam eert
dat haar lichaam (jou) eert
schatten / als beloning toekennen / de boete bepalen

Kolon 36
Maximumscore 2
Nτις γε τAς σAς πρ�?�ανε ψυ�Aς, τ�κν�νF
(van haar) die (immers) / omdat zij stierf voor jouw leven / voor jou, (mijn) kind / zoon.

(het lichaam (kolon 35)) dat
wie ook maar
hij stierf
ziel
mot
jong
Indien ook in kolon 28, hier niet opnieuw aanrekenen.
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Kolon 37
Maximumscore 2
Κα3 µ� �κ �παιδ� ��ηκεν
(En) zij maakte mij niet kinderloos

zij maakte niet kinderloos (µ� vergeten)
zij maakte jou niet kinderloos
ook mij maakte zij niet kinderloos
mij maakte ze kinderloos (ontkenning niet vertaald)
maakt (tijd)
zetten / plaatsen / beschouwen als / zenden / rennen

Kolon 38
Maximumscore 3
�δ� εLασε (kolon 39) γ&ρOα πεν�3µ4ω κατα#�3νεινF
noch liet zij toe dat ik (kolon 39) wegkwijnde / wegkwijn in / door een smartelijke
ouderdom;

zij liet jou niet toe weg te kwijnen
ik liet niet toe weg te kwijnen
door een smartelijke ouderdom beroofd (kolon 39)
geschenk

Kolon 39
Maximumscore 1
σ�, στερ�ντα
beroofd van jou

zij, van jou beroofd, (liet niet toe dat ik (kolon 38))
beroofd van zich / hem / haar / hun

Kolon 40
Maximumscore 2
π*σαις δ� ��ηκεν εκλε�στερ�ν '3�ν γυναι
3ν,
(en / maar) voor / van alle vrouwen maakte zij het leven eervoller

voor allen … voor de vrouwen
door alle vrouwen
in alles voor de vrouwen
zetten / plaatsen / beschouwen als / zenden / rennen
Indien ook in kolon 37, hier opnieuw aanrekenen.
eervol / het eervolst
zij maakte een eervoller leven voor alle vrouwen
zij maakte haar leven eervoller voor alle vrouwen
boog

Kolon 41
Maximumscore 2
�ργ�ν τλMσα γεννα"�ν τ�δε.
zij die / omdat / terwijl zij deze / die edele daad / dit / dat edele werk heeft gedurfd /
gewaagd / doorstaan.

hoewel
omdat deze het / een edele daad / werk heeft gedurfd
omdat deze edele een daad heeft gedurfd
omdat dit edele werk bestaat / bestond
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Kolon 42
Maximumscore 1
�Ω τ�νδε µ/ν σGσασ�,
O jij die hem (hier) gered hebt

o jij die ik heb gered
haar / dit (hier)
geheim houden

Kolon 43
Maximumscore 3
Bναστ&σασα δ/ HµMς π3τν�ντας,
en ons / mij hebt doen opstaan, die / terwijl ik viel / wij vielen,

jij hebt mij doen opstaan
terwijl jij doet opstaan
o jij die bent opgestaan
ik heb doen opstaan
ik stond op
vallend verbonden met jij

Het woord �α"ρε is voorvertaald.

Kolon 44
Maximumscore 3
κBν DΑιδ�υ δ�µ�ις εP σ�ι γ�ν�ιτ�.
en moge het jou in het huis / de huizen / het paleis van Hades goed gaan / goed met je
gaan.

en het gaat goed met jou (niet als wens vertaald)
en het kan jou goed gaan

Kolon 45
Maximumscore 2
Φηµ8 τ�ι�?τ�υς γ*µ�υς λ?ειν 'ρ�τ�"σιν,
Ik zeg / meen / dat dergelijke huwelijken / zo’n huwelijk voordelig zijn / is voor (de)
stervelingen, / ik noem dergelijke huwelijken voordelig 

woorden / mededeling / bericht
verschijnen / tonen
deze / die huwelijken
bruiloft
bijslaap
van stervelingen
door stervelingen

De woorden R γαµε"ν �κ �
ι�ν zijn voorvertaald.
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Kolon 46
Maximumscore 3
STτ� Uλ�ες �ς τ�νδ� �
 �µ�, κλη�ε8ς τ*#�ν,
Jij / u kwam niet naar deze begrafenis / dit graf uitgenodigd door mij / als (een) door mij
genodigde, / Hoewel je door mij niet was uitgenodigd, kwam je naar deze begrafenis,

Uλ�ες niet herkend als een vorm van �ρ��µαι
hij / deze kwam niet naar de begrafenis
die begrafenis
hoewel / omdat je was uitgenodigd, kwam je niet
participium onjuist verbonden

Kolon 47
Maximumscore 2
�Tτ� �ν #3λ�ισι σ9ν παρ�υσ3αν λ�γω.
noch noem ik / beschouw ik jouw aanwezigheid als aangenaam / dierbaar / gewenst /
noch zeg ik dat jouw aanwezigheid (mij) aangenaam is.

noch spreek ik jouw geliefde aanwezigheid

Kolon 48
Maximumscore 2
Κ�σµ�ν δ/ τ;ν σ;ν �Tπ��� Nδ� �νδ?σεται.
(En) jouw sieraden / sieraad zal zij (hier) nooit dragen.

maar
ooit
zij draagt nooit
reeds
deze sieraden zal zij nooit dragen
jij zal deze sieraden nooit dragen
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■■■■
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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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn,
zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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 deze toets kunnen maximaal 90 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 Grieks VWO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.

■■■■ 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

■■■■ Tekst 1 

Maximumscore 2
1 ■ Het koor bestaat uit Bakchanten (die Dionysos uit het oosten heeft meegebracht).

Pentheus heeft laten blijken sterk afwijzend te staan tegenover de invoering van de
Dionysosdienst en heeft gedreigd met harde maatregelen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
2 ■ het gedrag (van de Bakchanten) gaat alle perken te buiten

Onjuist: alleen het gedrag (van de Bakchanten).
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Maximumscore 2
3 ■ a. Het dichterlijke taalgebruik is verloren gegaan.

Of woorden van overeenkomstige strekking.
b. �ππων τα�υπ	δων �πεµ�τας (= „beklimmers van snelvoetige paarden”) worden
vertaald als „de ruiterij” / een van de beide andere voorbeelden.

Maximumscore 2
4 ■ Dionysos haakt hiermee in op de woorden van Pentheus die ook van lijden / π�σ�ειν

spreekt.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
5 ■ Jij zult niets lijden / jou zal niets overkomen, als / wanneer je luistert naar mijn woorden.

Fout: omdat / hoewel / terwijl je luistert.
Niet fout rekenen, indien het futurum door een o.t.t. is vertaald.

Maximumscore 2
6 ■ �κ�αισιν (regel 785)

Maximumscore 2
7 ■ Omdat Pentheus ervan overtuigd is dat Dionysos niet bestaat / geen god is. / Volgens

Pentheus worden de Bakchanten niet door een godheid bezield, maar door waanzin
gedreven.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
8 ■ Maar zij gebruikten met succes hun thyrsos als speer: (ze dreven de bewoners zelfs op de

vlucht)

Maximumscore 2
9 ■ Tot dusverre heeft de Vreemdeling de behandeling die hij van Pentheus kreeg lijdzaam

(π�σ�ων) ondergaan;
vanaf nu neemt hij echter zelf het initiatief (δρ�ν).
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Tekst 2 

Maximumscore 1
10 ■ (�)τ�λαινα

Maximumscore 2
11 ■ Wapens zijn zinloos geworden voor de jacht, nu Agaue en de Bakchanten met hun blote

handen een leeuw hebben gedood.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
12 ■ De γ�ρ-zin verklaart hoe hij ertoe is gekomen, het lijk van zijn kleinzoon te gaan zoeken.

Maximumscore 3
13 ■ a. τ�υ

b. In de eerste vertaling wordt het woord afhankelijk gemaakt van �κ�υσα,
in de tweede van τ�λµ�µατα.

Maximumscore 2
14 ■ Aktaioon is (door zijn eigen jachthonden) verscheurd, zoals Pentheus is verscheurd (door

zijn eigen moeder).
Beiden hadden een godheid beledigd / bespied.
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Maximumscore 2
15 ■ ακ�ε��ω (π�δ�) (regel 1230)

Fout: ��στρ�πλ�γας (�!λ�ας) (regel 1229) / �"κ ε"δα�µ�να (regel 1232)

Maximumscore 2
16 ■ γαυρ�#µεν�ς (regel 1241)

Maximumscore 1
17 ■ καλ	ν (τ$ !%µα) (regel 1246)

Maximumscore 2
18 ■ (�λλ&) 'γαν (regel 1249)

��κε(�ς γεγ)ς (regel 1250)

■■■■ Tekst 3 

Maximumscore 2
19 ■ Dionysos is eerst (zij het in onvoldragen vorm) geboren uit zijn moeder Semele (toen deze

door Zeus’ bliksem was getroffen) 
en vervolgens uit de dij van Zeus verlost.

Maximumscore 2
20 ■ mildgezinde

gelukgever

Maximumscore 1
21 ■ Het hele stuk door geeft Dionysos aan Pentheus zijn ware identiteit niet prijs. / Dionysos

weet zelfs Pentheus onder valse voorwendsels de bergen in te lokken om de Bakchanten
te bespieden.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Tekst 4 

Maximumscore 1
22 ■ (Dionysos kon zich op verschillende manieren manifesteren, zoals in de wijn of in een

dier.) Ook geloofden mensen dat hij aanwezig kon zijn in een masker dat de god
voorstelde.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Tekst 5 

Maximumscore 1
23 ■ De handeling van Charles (zich schrap zetten met de voet en rukken aan een arm) komt

overeen met de door Euripides beschreven handeling van Agaue, wanneer zij haar zoon
begint te verscheuren.

■■■■ Tekst 6 

Maximumscore 1
24 ■ Kadmos en Teiresias.

Alleen indien de beide namen juist zijn, een scorepunt toekennen.

Maximumscore 2
25 ■ Bij Euripides zien de Bakchanten juist niet wie zij voor zich hebben / zien ze Pentheus aan

voor een wild dier.
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■■■■ Antwoordmodel voor de vertaling

Kolon 26
Maximumscore 1
*Ω Πανελλ�νων 'να/, &Αγ�µεµν�ν,
(O) heerser van de gezamenlijke Grieken, Agamemnon

O gezamenlijke Grieken

Kolon 27
Maximumscore 1
1κω
ik ben gekomen / kom

Niet fout rekenen: ik ben naar jou gekomen, je dochter brengend (kolon 28)
er goed voorstaan / passen bij
vrijwillig
ik heb gezonden

Kolon 28
Maximumscore 2
πα(δ� σ�ι τ2ν σ2ν 'γων,
brengend / terwijl ik (aan / naar) jou je kind / dochter breng / leid / ik kom (kolon 27) jou
je dochter brengen.

spel
terwijl ik je dochter breng (σ�ι niet vertaald)
bijeenkomst / wedstrijd

Kolon 29
Maximumscore 3
3ν &Ι5ιγ6νειαν 7ν	µα8ες �ν δ	µ�ις.
dat / die jij Iphigeneia noemde in je / het huis / paleis.

Niet fout rekenen: huizen / vertrekken
die Iphigeneia heette / heet 
hij / zij was
zie!
jij noemt
kopen / helpen / beschouwen als
familie
tempel

Kolon 30
Maximumscore 1
Μ�τηρ δ& ;µαρτε( (.....) κα< πα(ς &=ρ6στης,
(En) haar / de moeder komt mee en het / haar / je kind / zoon Orestes,

moederland / oorzaak
slaaf

De woorden σ�ς Κλυταιµν�στρας δ6µας zijn voorvertaald.

Kolon 31
Maximumscore 1
?ς τερ5!ε�ης
opdat jij je verheugt / verheugde 

opdat jij hen (kolon 32) verheugt
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Kolon 32
Maximumscore 1
σ5ε �δ)ν,
wanneer / nadat / omdat je hen gezien hebt / ziet

�δ)ν niet herkend als vorm van ;ρ�ω
σ5ε niet verbonden met �δ)ν
Niet nogmaals fout rekenen, indien σ5ε is weggelaten en verbonden is met τερ5!ε�ης.

Kolon 33
Maximumscore 2
�ρ	ν�ν παλαι$ν δωµ�των @κδηµ�ς Aν
jij die / omdat je lange tijd weg van (je) huis / paleis bent.

Niet fout rekenen: huizen
omdat je weg was
hij die weg is
dus / dan / nu

Kolon 34
Maximumscore 1
&Αλλ& Bς µακρCν @τειν�ν,
Maar omdat zij een lange reis maakten / gemaakt hebben,

andere dingen
omdat zij een lange reis maken
omdat ik een lange reis maakte

Kolon 35
Maximumscore 2
εDρυτ�ν παρC κρ�νην �ναψ#��υσι !ηλ#τ�υν �σιν,
verfrissen zij hun vrouwenvoeten bij / in een helder stromende bron

naar
langs
zij verfristen
voor hen die verfrissen

Kolon 36
Maximumscore 1
α"τα� τε π�λ�� τ&F
zij zelf en de paarden

zij en de paarden (zelf niet vertaald)
dezelfden / dezen en de paarden
die / dezelfde paarden

Kolon 37
Maximumscore 2
�ς δG λειµ)νων �λ	ην κα!ε(µεν α"τ�ς,
(en / maar) deze / hen / die hebben wij in / naar het groen van (de) weiden gedreven,

Niet fout rekenen: naar (de) groene weiden
één / jij bent / gedurende
zelf / dezelfden
Indien ook in kolon 36, hier opnieuw aanrekenen.
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Kolon 38
Maximumscore 2
Bς �ρHς γευσα�ατ�.
opdat zij (zouden) genieten / genoten van (het) voedsel / om te genieten van (het) voedsel.

omdat
opdat zij mogen genieten
opdat hij / zij geniet

Kolon 39
Maximumscore 2
&ΕγJ δG πρ	δρ�µ�ς (.....) 1κωF
(En / maar) ik kom / ben gekomen als bode

ik de bode kom
ik ben bode en kom
er goed voorstaan / passen bij 
vrijwillig
ik heb gezonden
Indien ook in kolon 27, hier opnieuw aanrekenen.

De woorden σ�ς παρασκευ�ς ��ριν zijn voorvertaald

Kolon 40
Maximumscore 1
π6πυσται γCρ στρατ	ς
want het leger / legerkamp heeft vernomen

is vernomen
verneemt

Kolon 41
Maximumscore 2
- τα�ε(α γCρ διK�/ε 5�µη -
- immers / want het bericht / gerucht verspreidde zich snel / heeft zich snel verspreid -

Niet fout rekenen: het snelle bericht verspreidde zich
Niet fout rekenen: want een bericht verspreidt zich snel
openbaring / voorteken / goede naam / roem
spreekwoord
hij / zij spreekt / sprak
wellicht / misschien
τα�ε(α niet herkend als een vorm van τ��υς

Kolon 42
Maximumscore 2
πα(δα σ2ν �5ιγµ6νην.
dat jouw kind / dochter is aangekomen.

het bericht (kolon 41) dat jouw dochter is aangekomen
jouw aangekomen kind
dat jouw kind aankomt
haar / zijn kind
spel
Indien ook in kolon 28, hier opnieuw aanrekenen.
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Kolon 43
Maximumscore 3
ΠHς δ& �ς !6αν Lµιλ�ς @ρ�εται δρ	µ�ω,
(En) heel de menigte / een hele menigte gaat / komt in looppas naar het schouwspel,

ieder / elk en de menigte
elke menigte
één / jij bent
Indien ook in kolon 37, hier opnieuw aanrekenen.
is gegaan

Kolon 44
Maximumscore 3
σ2ν πα(δ& Lπως MδωσινF
opdat zij / om jouw kind / dochter (te) zien

zoals / zodra / toen / hoe
opdat ze zouden zien
spel
Indien ook in kolon 28 en 42, hier niet opnieuw aanrekenen.
haar / zijn kind
Indien ook in kolon 42, hier opnieuw aanrekenen.

Kolon 45
Maximumscore 3
�N δ& ε"δα�µ�νες �ν πHσι κλειν�< κα< περ�λεπτ�ι ρ�τ�(ς.
(En / want) (de) edelen zijn bij alle stervelingen beroemd en bewonderd

in alles bij de stervelingen
voor alle stervelingen

Kolon 46
Maximumscore 1
Λ6γ�υσι δ& F
(En / maar) ze zeggen:

voor hen die zeggen

De woorden PΥµ6ναι	ς τις R τ� πρ�σσεται; zijn voorvertaald.

Kolon 47
Maximumscore 2
R π	!�ν @�ων !υγατρ$ς
of verlangen hebbend naar zijn dochter / naar zijn dochter verlangend / omdat hij naar zijn
dochter verlangt / verlangde 

heus / werkelijk / hola
soms
verlangen van zijn dochter
omdat zijn dochter verlangen heeft
de heerser (kolon 48) van zijn dochter

0 00013 CV6 9 Lees verder
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Kolon 48
Maximumscore 1
&Αγαµ6µνων 'να/ �κ	µισε πα(δα;”
liet (de) heerser Agamemnon zijn kind / dochter komen? / heeft … laten komen?

spel
Indien ook in kolon 28, 42 en 44, hier niet opnieuw aanrekenen.

De woorden Τ�ν δ& Uν �κ�υσας τ�δεF zijn voorvertaald.

Kolon 49
Maximumscore 2
“&Αρτ6µιδι πρ�τελ�8�υσι τ2ν νε�νιδα,
Zij wijden het jonge meisje vóór het / haar huwelijk aan Artemis,

zij wijdden / hebben gewijd
voor degenen die wijden
Artemis wijdt

Kolon 50
Maximumscore 1
Α"λ�δ�ς �ν�σσKη.”
de meesteres van Aulis."

de meesteres Aulis / Aulidos
de meesteres van Aulidos

Kolon 51
Maximumscore 2
Τ�ς νιν '/ετα� π�τε;
Wie zal toch / eigenlijk / uiteindelijk met haar trouwen?

Niet fout rekenen: ooit
Niet fout rekenen: wie trouwt haar ooit?
iemand / een of ander
met hem

Antwoorden Deel-
scores

0

1
1
0

0
0

0
0

Einde
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■■■■

9 00006 CV11 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

19 99
Tijdvak 1

G
ri

ek
s

Inzenden scores
Uiterlijk 3 juni de scores van de alfabetisch
eerste vijf kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar het Cito zenden.

Pagina: 522Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



■■■■ 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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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 deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording van de vragen en voor de vertaling toegekende
scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Grieks VWO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.

■■■■ 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

■■■■ Tekst 1 

Maximumscore 1
1 ■ �πηλεγ�ως (regel 309)

Maximumscore 2
2 ■ Op Achilles’ bewering dat hij terug zal gaan naar huis.

Niet fout rekenen: Op Achilles’ bewering dat hij niet meer met Hektor zal vechten.

Maximumscore 2
3 ■ regel 318 
ση µ�ρα / ε� µ�λα τις π�λεµ���ι / µ�ν�ντι

regel 319 �ν ��� τιµ�� / �σθλ�ς / κακ�ς
regel 320 κ�τθαν ��µ�ς / � π�λλ! ��ργ"ς / � �εργ#ς �ν$ρ
Een regel alleen goed rekenen, indien alle drie elementen juist zijn.
Indien 2 regels goed, 1 scorepunt toekennen.
Indien 1 regel goed, geen scorepunt toekennen.
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Maximumscore 2
4 ■ De �ρετ$ van de Homerische held moet erkend worden; daaraan ontleent hij zijn τιµ$.

Beide moeten in evenwicht zijn; (zo niet, dan verliest de strijd op het slagveld zijn zin.) 
Achilles maakt bezwaar tegen het feit dat in de huidige situatie beide niet meer in
evenwicht zijn, (waardoor voor hem verdere deelname aan de strijd zinloos wordt.)
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1
5 ■ �Αγαµ�µν�νι / �Ατρε&δ�η (regel 331–332)

Goed rekenen: �νδρ�σι (regel 327)
Niet fout rekenen: � δ� (regel 332)

Maximumscore 2
6 ■ –σκ–

Achilles wil onderstrepen dat deze handelingen herhaaldelijk / steeds weer plaatsvonden.

Maximumscore 2
7 ■ Drie van de onderstaande antwoorden:

– korte zinnen
– ellips of een omschrijving daarvan
– anafoor of een omschrijving daarvan
– retorische vraag of een omschrijving daarvan
– enjambement of een omschrijving daarvan
– de plaatsing van de eigennamen
– de tegenstelling in regel 335.
Indien 2 antwoorden goed, 1 scorepunt toekennen.
Indien 1 antwoord goed, geen scorepunt toekennen.

Maximumscore 2
8 ■ Achilles geeft te kennen dat hij van Chryseïs houdt (als van een wettige echtgenote).

Zij is zijn γ�ρας waarop hij vanwege zijn prestaties recht heeft.

Maximumscore 2
9 ■ Regel 315.

■■■■ Tekst 2

Maximumscore 1
10 ■ δεδ�κρυσαι (regel 7) en δακρυ�εσσα (regel 10).

Alleen indien de beide antwoorden goed zijn, een scorepunt toekennen.

Maximumscore 1
11 ■ Aan een bericht over de dood van zijn vader Peleus.

Indien in het antwoord de dood of de eigennaam niet wordt vermeld, geen scorepunt
toekennen.

Maximumscore 2
12 ■ Doordat Patroklos in regel 7–11 vergeleken is met een kind (en Achilles impliciet met een

moeder).

Maximumscore 2
13 ■ (Het feit dat de Grieken zich niet verzet hebben tegen) het afnemen van Briseïs.

Onjuist: dat de Grieken niet opgewassen zijn tegen de Trojanen.
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Maximumscore 2
14 ■ Patroklos’ medelijden met de Grieken.

Niet fout rekenen: Het feit dat Patroklos huilt (uit medelijden met de Grieken).

Maximumscore 1
15 ■ Zijn streven naar roem bij het nageslacht / door zijn verdiensten voort te leven.

Maximumscore 2
16 ■ �µ$)αν�ς (regel 29), α�ναρ�τη (regel 31) en �πην$ς (regel 35).

Niet goed rekenen: π�τραι (regel 35).
Indien 2 antwoorden goed, 1 scorepunt toekennen.
Indien 1 antwoord goed, geen scorepunt toekennen.

Maximumscore 1
17 ■ De voorspelling (van Thetis) dat Achilles kort (maar roemrijk) zal leven.

Maximumscore 2
18 ■ Regel 46 bevat met µ�γα ν$πι�ς een commentaar van de (alwetende) verteller.

Verder zijn deze regels een voorbeeld van prospectie (omdat de dood van Patroklos wordt
aangekondigd).
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
19 ■ Alleen indien de beide regels juist zijn gescandeerd, een scorepunt toekennen.

In regel 8 worden de dribbelende beentjes / wordt de snelle beweging van het rennende
kind benadrukt door het gebruik van alleen maar dactylen.

■■■■ Tekst 3

Maximumscore 2
20 ■ De rapsoden waren niet zelf creatief; zij droegen alleen voor.

Zij waren actief ná de periode van mondelinge overlevering / nadat de mondelinge
overlevering had geresulteerd in een schriftelijke vastlegging van de overgeleverde
verhalen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 1
21 ■ ��ιδ�� / aoiden.

■■■■ Tekst 4

Maximumscore 2
22 ■ Net als Xenophanes staat Euripides / Euripides’ spreker afwijzend tegenover dat wat

dichters zeggen over het (immorele) handelen van de goden.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
23 ■ De lectuur van Homeros / mythologische dichters moet uit (het programma van) het

onderwijs / de staat gebannen worden.

■■■■ Tekst 5

Maximumscore 2
24 ■ De verteller onderbreekt het verloop van het verhaal met een vertellerscommentaar in de

ik-vorm. / Bij Homeros tref je geen beschouwingen aan over het epos als genre.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Maximumscore 2
25 ■ Bij Homeros is Athena met een heel ander doel / eerder opgetreden. / Bij Homeros komt

na de ruzie met Agamemnon niet Athene, maar Thetis naar Achilles.

■■■■ Afbeelding

Maximumscore 2
26 ■ Een gezantschap / twee herauten / Talthybios en Eurybates komen naar de tent van

Achilles om, in aanwezigheid van Patroklos, Briseïs op te halen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
Indien 2 eigennamen goed, 1 scorepunt toekennen.
Indien 1 eigennaam goed, geen scorepunt toekennen.

■■■■ 4.2 Antwoordmodel voor de vertaling

Kolon 27
Maximumscore 2
�Η+ς µ,ν κρ�κ�πεπλ�ς �π� �Ωκεαν�� .��ων 0ρνυθ�,
De dageraad met rood / krokuskleurig kleed rees op uit de stromen van (de) Okeanos / de
oceaan,

werd in beweging gebracht vanuit de Okeanos
werd in beweging gebracht door de Okeanos
stromend uit de Okeanos
granaatappel

Kolon 28
Maximumscore 3
2ν� �θαν�τ�ισι 3�ως 3�ρ�ι 4δ, 5ρ�τ�σιν6
om aan de onsterfelijken (het) licht te brengen en aan de stervelingen; / opdat zij 
bracht / brengt ......

waar / waarheen
onsterfelijk licht
de onsterfelijken brengen tot licht
redding / troost / geluk / heil
opdat het licht droeg
kon brengen
of
en / maar deze
geronnen bloed

Kolon 29
Maximumscore 1
7 δ� �ς ν�ας 2κανε,
(en / maar) zij kwam / ging naar de schepen,

tempel / nieuw / ophopen / bronnymf
voldoende
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Kolon 30
Maximumscore 2
θε�8 π�ρα δ�ρα 3�ρ�υσα.
van (de kant van) de godheid de geschenken / het geschenk dragend / brengend. / met de
geschenken

Goed rekenen: om te brengen
bij zich de geschenken van de godheid dragend
de geschenken van de god overhandigend
een godheid
een dragend geschenk / dragende geschenken
naar de godheid geschenken brengend
(hem) brengend naar geschenken van de godheid

Kolon 31
Maximumscore 3
ε:ρε δ, Πατρ�κλ<ω περικε�µεν�ν =ν 3�λ�ν υ>�ν,
zij vond haar (dierbare) zoon terwijl hij Patroklos omarmde,

breed
zij vond Patroklos
de / die zoon
hij vond haar zoon / zij vond zijn zoon
zij vond haar zoon bij Patroklos
de zoon vond zijn vriend

Kolon 32
Maximumscore 2
κλα��ντα λιγ�ως6
terwijl hij helder / luid weende;

Niet fout rekenen: (en) hij weende luid
terwijl zij weende
en zij weende / zij weenden
breken

Kolon 33
Maximumscore 2
π�λ�ες δ� �µ3� α?τ#ν @ταρ�ι µAρ�νθ�.
(en) vele makkers rouwden / jammerden / klaagden rondom hem.

steden
beklaagden hem
haar
dezelfde
en rondom hem vele klagende makkers
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Kolon 34
Maximumscore 3
7 δ� �ν τ�σι παρ�στατ�, δα θε�ων,
(en / maar) zij ging staan / kwam bij / te midden van hen, (de) stralende van / onder de
godinnen,

Niet fout rekenen: de stralende onder de godinnen kwam bij hen staan
Niet fout rekenen: de stralende godin
zij stond
zij stelde hen naast zich op
door de godinnen
aanschouwend

De woorden Bν τ� Cρα �> 38 )ειρ� zijn voorvertaald.

Kolon 35
Maximumscore 1
Bπ�ς τ� B3ατ� Bκ τ� Dν�µα�ε6
en zij sprak een woord / zij nam het woord en sprak (hem toe) / zei: (of andere formules
van deze strekking)

er verscheen een woord
hij sprak een woord

Kolon 36
Maximumscore 3
“Τ�κν�ν �µ�ν, τ�8τ�ν µ,ν ��σ�µεν, (kolon 37), κεσθαι,
“Mijn kind / zoon, laten wij hem laten liggen,

dat (i.p.v. hem)
laten wij toestaan dat hij blijft liggen
laten wij hem toestaan te blijven liggen
laten wij hem aan zijn lot overlaten om te liggen
wij zullen hem laten liggen
wij zouden hem kunnen laten liggen
laten wij hem dat hij ligt

Kolon 37
Maximumscore 1
�)νAµεν�� περ,
ook al hebben wij verdriet,

Niet fout rekenen: terwijl wij verdriet hebben
omdat wij verdriet hebben
ook al hebben jullie / zij verdriet
gebroken

Kolon 38
Maximumscore 2
�πεJ δK πρ�τα θε�ν ��τητι δαµ�σθη6 
omdat hij nu eenmaal is / werd gedood door de wil / schuld van de goden;

woord
omdat de goden / een god hem doodden / doodde
lopend
door zijn wil
hij doodde
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Kolon 39
Maximumscore 2
τAνη δ� LΗ3α�στ�ι� π�ρα κλυτ! τεA)εα δ�M�,
(Maar / en) jij moet ontvangen / aannemen van de kant van Hephaistos de beroemde
wapenuitrusting / jij moet aannemen de beroemde wapenuitrusting van Hephaistos / neem
van Hephaistos aan 

ik / hij moet ontvangen
naar de beroemde wapens
verwelkomen / tonen / binden / missen

Kolon 40
Maximumscore 2
καλ! µ�λ�, �N� �O π" τις �νKρ 0µ�ισι 3�ρησεν.”
de zeer mooie / zeer mooi, zoals nog niet / nog nooit een (of andere) man heeft gedragen /
droeg om / met zijn schouders. / zoals (die) nog nooit is / werd gedragen door een man om
zijn schouders.”

mooi slecht
die nog nooit een man heeft gedragen om zijn schouders
geenszins
niet meer
een man zoals nog nooit iemand droeg
rauw

Kolon 41
Maximumscore 3
PΩς Cρα 3ων$σασα θε! κατ! τεA)ε� Bθηκε πρ�σθεν �Α)ιλλ��ς6 
Na (dan / dus) zo te hebben gesproken zette / legde de godin de wapenuitrusting neer voor
Achilles;

zo zette zij de wapenuitrusting neer na te hebben gesproken
toen zij de wapenuitrusting had neergezet na te hebben gesproken
nadat hij had gesproken
gebed / wens
een godin
de goddelijke / mooie wapenuitrusting
langs de wapenuitrusting
hij / zij vervaardigde
hij / zij zond / kwam
van te voren
Achilles zette neer

De woorden τ! δ� �ν�5ρα)ε δαδαλα π�ντα zijn voorvertaald.

Kolon 42
Maximumscore 2
Μυρµιδ�νας δ� Cρα π�ντας Rλε τρ�µ�ς,
(En / maar) de Myrmidoniërs beving (natuurlijk) allen een schrik / siddering / alle
Myrmidoniers werden bevangen door ...

mieren
gebed / wens
Indien ook in kolon 41, hier opnieuw aanrekenen.
hij nam alle Myrmidoniërs
medelijden hebben
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Kolon 43
Maximumscore 2
�?δ� τις Bτλη Cντην ε�σιδ�ειν,
(en) niemand durfde vrijuit te kijken,

hij durfde niemand vrijuit aan te kijken
niemand duldde dat hij keek

Kolon 44
Maximumscore 1
�λλ� Bτρεσαν.
maar zij deinsden terug / beefden / werden bang.

anderen
hij / zij beefde
bevend

Kolon 45
Maximumscore 1
α?τ!ρ �Α)ιλλεSς Tς εUδ�,
maar toen Achilles dat zag / had gezien,

maar Achilles zag het zo
toen Achilles dat zei / gezegd had
toen hij / zij Achilles zag

Kolon 46
Maximumscore 2
Vς µιν µWλλ�ν Bδυ )�λ�ς,
beving hem nog meer strijdlust / beving hem strijdlust nog meer,

toen hem beving
strijdlust bekleedde hem
hij dook onder / hulde zich in strijdlust
strijdlust beving haar

Kolon 47
Maximumscore 1
�ν δ� �> Xσσε δειν#ν Yπ# 5λε3�ρων, (kolon 48), �Mε3�ανθεν6 
en zijn ogen begonnen angstaanjagend / geducht te stralen onder zijn oogleden;

angstaanjagende ogen

Kolon 48
Maximumscore 1
TσεJ σ�λας,
zoals een lichtglans / vuurgloed,

als indien
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Kolon 49
Maximumscore 3
τ�ρπετ� δ� �ν )ε�ρεσσιν B)ων θε�8 �γλα! δ�ρα.
en hij verheugde zich hebbend / houdend / met in zijn handen de schitterende geschenken
/ het schitterende geschenk van de god.

wenden
hij verheugde zich in / over zijn handen
hij wendde / keerde
de geschenken in de handen van de god
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■■■■

9 00011 CV11 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

19 99
Tijdvak 2

G
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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 of ieder kolon toegekende aantal scorepunten en
het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag of de vertaling van een kolon 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 of kolon is.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord of een kolon geheel juist is vertaald,
wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord of een kolon gedeeltelijk juist is
vertaald, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag of de vertaling van een kolon niet in het
antwoordmodel voorkomt en dit antwoord of deze vertaling 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 deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording van de vragen en voor de vertaling toegekende
scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Grieks VWO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Bij de beoordeling van een essayvraag geldt dat, indien het maximum aantal woorden is
overschreden, hiervoor geen punt(en) in mindering wordt / worden gebracht.

2 Bij de beoordeling van de vertaling moet de score 0 worden toegekend indien in een
kolon een zeer ernstige fout is gemaakt; deze score kan niet worden gecompenseerd door
de juiste weergave van de rest van het kolon.

3 Indien bij de vertaling een aantekening is genegeerd en indien dit heeft geleid tot een
onjuiste weergave van het desbetreffende tekstelement, één scorepunt / meerdere
scorepunten in mindering brengen, afhankelijk van de zwaarte van de fout en het
maximum van het desbetreffende kolon.

■■■■ 4.1 Antwoordmodel voor de vragen

■■■■ Tekst 1 

Maximumscore 2
1 ■ Er is geen gemeenschappelijke / onverdeelde buit meer.

Het is niet passend dat de verdeelde buit weer teruggevorderd wordt.
Onjuist: na de inname van Troje is er weer nieuwe buit.

Maximumscore 1
2 ■ Dat het geschenk opweegt tegen het eergeschenk dat hij moet teruggeven.

Niet fout rekenen: dat het nieuwe geschenk hem bevalt.

Maximumscore 2
3 ■ Agamemnon moet het meisje niet teruggeven aan de godheid; hij moet haar teruggeven

aan haar vader in opdracht van de godheid. / Door te gehoorzamen geeft Agamemnon
gehoor aan het bevel van Apollo.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Maximumscore 2
4 ■ In deze context betekent het dat in een goed verdedigde / moeilijk in te nemen stad een

rijke buit ligt.

Maximumscore 1
5 ■ B

Maximumscore 2
6 ■ (�� �πι) π�λλ� µ	γησα (regel 162)

τ� µ�ν πλε��ν π�λυ�ϊκ�ς π�λ�µ�ι� �ε�ρες �µα� δι�π�υσ� (regel 165–166)
(�πε! κε) κ�µω π�λεµ!#ων (regel 168)
Indien 2 antwoorden goed, 1 scorepunt toekennen.
Indien 1 antwoord goed, geen scorepunt toekennen.

Maximumscore 1
7 ■ B

Maximumscore 2
8 ■ Doordat Thetis hem daartoe overhaalt. / Zeus wil Agamemnon tot het besef laten komen

dat hij het prestige van Achilles niet straffeloos kan veronachtzamen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
9 ■ Het feit dat (in het tweede deel van het vers) Agamemnon Achilles verwijt dat hij houdt

van vechten en oorlogvoeren, terwijl de Grieken juist met dat doel naar Troje zijn
gekomen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
10 ■ Agamemnon wil aan Achilles duidelijk maken dat hij de machtigste is.

Hij wil bovendien een afschrikwekkend voorbeeld stellen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
11 ■ Zoals Agamemnon aan Apollo gehoorzaamt, moet Achilles aan Agamemnon

gehoorzamen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
12 ■ Agamemnon zal Briseïs niet persoonlijk gaan halen.

Maximumscore 1
13 ■ $πειλ%σω δ� τ�ι �δε (regel 181)

Maximumscore 2
14 ■ Punctueel aspect. Of een omschrijving daarvan.

Duratief aspect. Of een omschrijving daarvan.

Maximumscore 2
15 ■ �γνω (regel 199) 

α&τ� (regel 202)

Maximumscore 2
16 ■ Het Griekse epos heeft zich in een mondelinge traditie ontwikkeld. Kenmerkend voor

mondeling overgeleverde poëzie is een groot aantal vaste formules / zinswendingen,
waarmee de zanger zijn vertelling kon opbouwen.
Of woorden van overeenkomstige strekking.
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Maximumscore 2
17 ■ Ja; want regel 209 komt uit de mond van Athene en is niet erg tactvol tegenover Achilles.

Nee; want in regel 209 verklaart Athene waarom zij Achilles niet volledig kan steunen.
Alleen punten toekennen indien de motivering juist is.

Maximumscore 1
18 ■ ')ρι�ς (ε*νεκα τ+σδε) (regel 214).

Maximumscore 2
19 ■ π!θηαι (regel 207) en πε!θε� (regel 214).

Goed rekenen: πα.σ�υσα (regel 207) en /σ�ε� (regel 214).
Alleen indien de beide werkwoorden genoemd zijn scorepunten toekennen.

Maximumscore 1
20 ■ σ0ω1τερ�ν (regel 216).

Onjuist: θε��ς / �κλυ�ν (regel 218)

■■■■ Metriek

Maximumscore 2
21 ■ De drie verzen bestaan vrijwel geheel uit dactyli;

alleen de versvoet waarvan τρ!ς deel uitmaakt is een spondee.
Of woorden van overeenkomstige strekking.

■■■■ Tekst 2

Maximumscore 2
22 ■ Hun gedrag is in strijd met de goddelijke waardigheid.

Of woorden van overeenkomstige strekking.

Maximumscore 2
23 ■ De Godenstrijd is een allegorische weergave van de strijd tussen de natuurelementen.

■■■■ Tekst 3

Maximumscore 2
24 ■ De Mykeense beschaving;

ca 1600–1200.

Maximumscore 1
25 ■ Lineair B.

■■■■ Tekst 4

Maximumscore 2
26 ■ Twee van de onderstaande antwoorden:

Priamos had in het geheel niet de bedoeling zich te vergrijpen aan Achilles.
Priamos trof Achilles niet slapend aan.
Er is geen sprake van het afwegen van het lijk van Hektor tegen een hoeveelheid goud.
De dode Hektor was geen rauwe massa vlees.
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■■■■ 4.2 Antwoordmodel voor de vertaling

Kolon 27
Maximumscore 2
Τ�ν δ� 3µε!)ετ� �πειτα θε� Θ�τις $ργυρ	πε#α5
(En / maar) hem antwoordde vervolgens de godin, de zilvervoetige Thetis / de
zilvervoetige godin Thetis:

hij antwoordde de godin
de godin antwoordde dit
verwisselen / ruilen / aflossen
vergelden / danken / belonen
in het vervolg
later

De woorden Να� δ%, τα7τ� γε, τ�κν�ν, �τ%τυµ�ν zijn voorvertaald.

Kolon 28
Maximumscore 4
�8 κακ	ν �στι τειρ�µ�ν�ις 9τ�ρ�ισιν $µυν�µεν α:π;ν <λεθρ�ν.
het is niet slecht van / voor makkers die / terwijl / wanneer zij in het nauw gebracht worden
het / de gapende / steile verderf / ondergang af te weren.

het is niet slecht dat makkers
hij is niet slecht
terwijl je in het nauw verkeert
die afmatten / in het nauw brengen
moge jij afmatten
anderen
minnaars
het is niet slecht dat wij afweren
vergelden / te hulp komen
schurk / booswicht / misdadiger

Kolon 29
Maximumscore 3
$λλ� τ�ι �ντεα καλ� µετ� Τρ>εσσιν ���νται, ��λκεα, µαρµα!ρ�ντα5
maar jouw mooie wapentuig bevindt zich te midden van de Trojanen, van brons,
schitterend / jouw mooie bronzen schitterende wapentuig …

Niet fout rekenen: bevindt zich voor jou
andere
schild
gereedschap / huisraad
zij (en) het wapentuig bevinden zich
achter / na 
jouw wapentuig bevond zich
Indien ook in de andere kola het praesens wordt opgevat als een praesens historicum, dit
fout rekenen tot een maximum van 5 scorepunten.
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Kolon 30
Maximumscore 4
τ� µ�ν κ�ρυθα!�λ�ς @Εκτωρ α8τ�ς ��ων Bµ�ισιν $γ�λλεται5
Hektor zelf met bewegelijke / flikkerende helm deze / die om zijn schouders hebbend,
pronkt (ermee) / is (er) trots (op).

weliswaar
de / die / deze / dezelfde Hektor
deze hebbend met zijn schouders
schouders hebbend
rauw
Hektor pronkt met / door zijn schouders, deze hebbende

Kolon 31
Maximumscore 3
�8δ� C 0ηµι δηρ�ν �παγλαϊε�σθαι,
maar ik zeg / denk dat hij niet (te) lang (ermee) zal pronken / pronkt, /
ik denk niet dat hij …

en
ik zeg niet dat hij er lang mee zal pronken
ik zeg hem er niet (te) lang mee te pronken
ik zeg (te) lang dat hij

Kolon 32
Maximumscore 2
�πε� 0	ν�ς �γγ.θεν α8τ�D.
omdat moord / de dood dichtbij hem is / voor hem dichtbij / aanstaande is.

Niet fout rekenen: de oorzaak van de dood
nadat / wanneer
dikke massa / bloedend / moordend
nabestaand / gelijkend / verwant

Kolon 33
Maximumscore 2
$λλ� σ; µ�ν µ% πω καταδ.σε� µDλ�ν EΑρη�ς,
maar begeef je nog niet in het krijgsgewoel,

$λλ� niet vertaald
andere
Indien ook in kolon 29, hier opnieuw fout rekenen.
weliswaar
Indien ook in kolon 30, hier opnieuw aanrekenen.
nooit / niet meer / geenszins

Kolon 34
Maximumscore 3
πρ!ν γ� �µ� δε7ρ� �λθ�7σαν �ν G0θαλµ��σιν /δηαι.
voordat je (tenminste / althans) met eigen ogen hebt gezien dat ik hierheen / hier ben
gekomen / mij gezien hebt nadat ik hierheen ben gekomen / voordat je mij met eigen ogen
hierheen hebt zien komen.

zij kwamen
terwijl / nadat jij komt / gekomen bent
�λθ�7σαν niet van �ρ��µαι
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Kolon 35
Maximumscore 2
3Dθεν γ�ρ νε7µαι Hµ� 3ελ!�ω $νι	ντι,
want morgenochtend keer ik terug / zal ik terugkeren gelijk / samen met de 
opgaande zon / bij zonsopgang / zodra de zon opgaat,

weggaan / heengaan
geluk
opkomend gelijk met de zon
grievend / kwellend

Kolon 36
Maximumscore 2
τε.�εα καλ� 0�ρ�υσα παρ� IΗ0α!στ�ι� Kνακτ�ς.”
met / brengend / dragend de / een mooie wapenrusting van (de kant van) de heerser
Hephaistos.

ik vervaardig / ik vervaardigde / vervaardigd
gereedschap / vaatwerk / urnen
mooi brengend
terwijl zij brengt
naar / bij
de heer / meester van Hephaistos

Kolon 37
Maximumscore 2
@Ως Kρα 0ων%σασα π�λιν τρ�πεθ� υM�ς 9���,
Na (dan / dus) zo te hebben gesproken wendde zij zich af van haar zoon,

zo wendde zij zich af na te hebben gesproken
toen zij zich afgewend had na te hebben gesproken
gebed / wens / verwensing
zijn zoon
haar zoon wendde zich af

Kolon 38
Maximumscore 2
κα� στρε0θε�σ�
en na zich te hebben afgewend

na hem te hebben afgewend
jij wendt je af
gedraaide (zusters)

Kolon 39
Maximumscore 1
Nλ!Oησι κασιγν%τOησι µετη.δα5
sprak zij te midden van / tot de / haar in de zee wonende / zich in de zee bevindende
zusters:

andere
zijn zusters
broers
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Kolon 40
Maximumscore 3
“IΥµε�ς µ�ν ν7ν δ7τε θαλ�σσης ε8ρ�α κ	λπ�ν,
“Jullie (enerzijds) moeten nu in de brede / ruime / wijde boezem van de zee duiken /
verdwijnen in ….

Niet fout rekenen: jullie duiken nu onder
wij
weliswaar
Indien ook in kolon 30 en 33, hier niet meer fout rekenen.
jullie twee
jullie doken onder
aantrekken
met goede neus
machtig stromend
de brede zee

Kolon 41
Maximumscore 3
Gψ	µενα! τε γ�ρ�νθ� Hλι�ν κα� δ>µατα πατρ	ς,
om te / zullende bezoeken de zich in de zee bevindende oude man en het huis / de huizen
van onze vader,

bezoekend
na te hebben bezocht
een zich in de zee bevindende oude man
oude huizen
de zich in de zee bevindende vader

Kolon 42
Maximumscore 2
κα! �R π�ντ� $γ�ρε.σατ� .
en vertel hem alles.

Niet fout rekenen: en (jullie) vertellen hem alles
en jullie vertelden hem alles
Indien ook in kolon 40 een imperfectum, hier opnieuw fout rekenen.
en zij vertellen / vertelden alles
die (relativum)
zij allen / jullie allen
hem helemaal

Kolon 43
Maximumscore 2
�γS δ� �ς µακρ�ν ETλυµπ�ν εUµι παρ� @Η0αιστ�ν κλυτ�τ��νην,
(en / maar) ik ga / zal gaan naar de hoge / grote Olympos naar Hephaistos met vermaarde
kunst,

ik ben naar de Olympos
ik ben op de Olympos
ik ga lang naar de Olympos
de Olympische Hephaistos
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Kolon 44
Maximumscore 3
α/ κ� �θ�λOησιν υRε� �µ�D δ	µεναι κλυτ� τε.�εα παµ0αν	ωντα.”
om te zien of hij mijn zoon een / de beroemde schitterende wapenuitrusting wil / zou
willen / zal willen geven.”

zij willen
mijn zoon wil / de zonen willen mij geven
de / zijn / mijn zoon en mij
komen
gevend
gereedschap / vaatwerk / urnen
Indien ook in kolon 36, hier niet opnieuw fout rekenen.
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