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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrect taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht. 
Onder incorrect taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten en fouten in de 
zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 

 Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 

 In afwijking van het bepaalde onder 5 van de Algemene regels geldt voor incorrect 
taalgebruik dat elke fout binnen een antwoord op een vraag wel afzonderlijk dient te 
worden aangerekend.  

 De fouten voor incorrect taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te 
worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten dienen bij de laatste 
beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden genoteerd. 

 Voor incorrect taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te worden gehanteerd: 
 0 fouten   0 
 1 fout of 2 fouten 1 
 3 of 4 fouten  2 
 5 of 6 fouten  3 
 7 of meer fouten 4 
 Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 

in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 

 Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 

 Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 

volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
Spelfouten in de overschrijding van het maximum aantal woorden tellen niet mee.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  We leren (n)iets van de geschiedenis
 

 1 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 15 
 

 4 C      1 
 

 5 D      1 
 

 6 maximumscore 3 
zin 1  < al gegeven> constatering 
zin 2  standpunt  
zin 3  argument 
zin 4 + 5 subargument 
zin 6  subargument 
zin 7  < al gegeven> herhaling standpunt 
 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
• het criterium of (politiek) beleid erdoor verbeterd wordt / in kwaliteit 

toeneemt 1 
• het criterium of je je eigen tijd beter kan duiden / je de (nabije) 

toekomst beter in kan schatten/voorspellen 1 
 
Opmerking 
Niet goed is: 
• aan het criterium of historici betere analisten zijn dan niet-historici 
• aan het criterium of men iets kan leren van de geschiedenis 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 8 maximumscore 1 
“Het menselijk leervermogen is beperkt als het gaat om historische kennis 
en de emoties van de waan van de dag zijn dominant.” (regels 57-60) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 9 maximumscore 1 
Een van onderstaande:  
spot / ironie / sarcasme / hyperbool / overdrijving 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Weliswaar pretenderen mensen dat de duidelijkste lessen kunnen 

worden geleerd uit de Duitse bezetting / de Tweede Wereldoorlog 1 
• maar toch blijken mensen hier niets van geleerd te hebben 1 
 
of 
 
• Weliswaar kan uit de geschiedenis / uit de Duitse bezetting / uit de 

Tweede Wereldoorlog worden geleerd dat we discriminatie (en 
uitsluiting) niet kunnen tolereren 1 

• maar toch maken mensen zich hier schuldig aan, zodra zich een 
gelegenheid voordoet 1 

 
Opmerking 
Antwoorden waarin de inhoud van bolletje 1 en 4 en die van bolletje 2 en 3 
met elkaar zijn gecombineerd, leveren ook 2 scorepunten op, mits de 
strekking van het antwoord hetzelfde blijft.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 11 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Relativering <al gegeven >  

Weliswaar zijn in de geschiedenis patronen waar te 
nemen, 

Standpunt maar toch valt de toekomst nauwelijks te voorspellen / 
maar die patronen wijken van elkaar af. 

Argument Het historisch proces neemt onverwachte wendingen. 
 
per juist weergegeven element 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 12 maximumscore 3 
nummers 1, 3, 7, 10 en 11 
 
indien vijf nummers goed 3 
indien vier nummers goed 2 
indien drie nummers goed 1 
indien twee of minder nummers goed 0 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het organisatievermogen en de infrastructuur van de EU zijn van een 

andere orde dan die van het Romeinse Rijk (regels 185-187) 1 
• De (huidige) immigratiestromen hebben geen militaire capaciteit zoals 

dat wel het geval was bij de barbaarse stammen / tijdens het Romeinse 
Rijk (regels 188-190) 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 14 D      1 
 

 15 maximumscore 1 
“Anders dan veel leken denken, herhaalt de geschiedenis zich niet.”  
(regels 255-257) 
 
of 
 
“Zeker, er zijn patronen die steeds weer opnieuw voorkomen, maar die 
patronen wijken op subtiele wijze van elkaar af.” (regels 257-260) 
 
 Beoordeel de spelling. 
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 16 maximumscore 2 
uitspraak 1, 4 en 6 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 17 maximumscore 3 
zin 2, 4, 5 en 8 
 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 18 C      1 
 

 19 maximumscore 2 
• argument 1 1 
• argument 4 1 
 

 20 D      1 
 

 21 maximumscore 1 
“Als we een analyse hebben gemaakt van de oorzaken van historische 
mislukkingen en rampen, kunnen we daaruit conclusies trekken over het te 
voeren beleid in heden en toekomst.” (regels 4-9) 
 
Opmerking 
Niet goed zijn de volgende antwoorden: 
“In brede kring leeft het idee dat kennis van de geschiedenis een nuttige 
zaak is.” (regels 1-3) 
“We zouden kunnen leren van historische ervaringen.” (regels 3-4) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 22 D      1 
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Vraag Antwoord Scores 

VW-1001-a-c 10 lees verder ►►►

 23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In tekst 1 wordt toegelicht dat voor veel mensen het belangrijkste 

motief voor historische kennis ligt in het verklaren van het heden / in het 
voorspellen van de toekomst  1 

• In tekstfragment 3 wordt gesteld dat politici de geschiedenis gebruiken 
als instrument om hun beleid te rechtvaardigen / dat historische kennis 
nuttig is om analogieën van politici te kunnen deconstrueren/  
ondermijnen 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 24 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Historici moeten de frames van beleidsmakers deconstrueren 2 
 
of 
 
• Historici moeten laten zien dat beleidsmakers uit de beschikbare 

historische feiten alleen die feiten vertellen 1 
• waarmee hun beleidskeuzen worden ondersteund 1 
 
of 
 
• Historici moeten laten zien dat op basis van historische feiten een 

verhaal kan worden verteld  1 
• dat net zo goed heel anders had kunnen luiden  1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 2  De fata morgana van een basisinkomen 
 

 25 A      1 
 

 26 maximumscore 1 
alinea 2 of alinea 3 
 

 27 maximumscore 1 
alinea 6 
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Vraag Antwoord Scores 
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 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De berekening van Bregman klopt niet 1 
• Het voorstel is veel te duur / er ontstaat een (te) groot tekort 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 29 maximumscore 3 
Drie van de volgende: 
 De invoering is te duur / er zal een gat van 30 miljard ontstaan. 
 AOW’ers worden geconfronteerd met een onacceptabele verlaging van 

hun uitkering. 
 Ook andere groepen moeten gecompenseerd worden. 
 Er ontstaan nieuwe regelingen en bureaucratie. 
 
voor maximaal drie elementen uit bovenstaande: 
per juist element  1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 30 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Groep Voordelig / Nadelig Hoofdargument(en) 

AOW’ers 
 

Nadelig a) De inkomsten van 
alleenstaande AOW’ers 
worden verlaagd met 
300 euro per maand. 

Bijstandsgerechtigden Voordelig b) Er is geen sollicitatie-
verplichting meer.  
c) Regels voor 
bijverdiensten worden 
geschrapt. 

De overheid Nadelig d) Er ontstaat een 
begrotingstekort.  
e) Er ontstaat 
bureaucratie.  

 
per onderscheiden groep 1 scorepunt toekennen wanneer in beide cellen 
een volledig juist antwoord is gegeven  1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 
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 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Wie niet kán werken, wordt financieel ondersteund 1 
• Wie wél kan werken, wordt verondersteld dat naar vermogen te doen 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
 Het invoeren van een basisinkomen is een slecht idee. 
 Het kost te veel geld / is onbetaalbaar. 
 Het leidt tot nieuwe regelingen/bureaucratie. 
 Het staat haaks op het uitgangspunt van een activerende sociale 

zekerheid. 
 Het leidt tot ondermijning van het solidariteitsprincipe. 
 De verantwoordelijkheden van overheid, markt en samenleving 

veranderen. 
 
indien zes elementen goed 4 
indien vijf elementen goed 3 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder elementen goed 0 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 3  Stiekem ben ik een docent 
 

 33 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De lezer wil amusement/verstrooiing  1 
• de journalist wil kennis overdragen 1 
• en de journalist moet die twee (lastig verenigbare) zaken met elkaar 

combineren 1 
 
Opmerking 
Met de omschrijving achter het derde bolletje wordt aangeduid dat het 
antwoord duidelijk moet maken dat de journalist de kennisoverdracht en 
het amusement tegelijkertijd moet realiseren.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

VW-1001-a-c 13 lees verder ►►►

 34 maximumscore 2  
De kern van een goed antwoord is: 
• de essentie van iets achterhalen / laten zien hoe iets zit  1 
• en daar een pakkend verhaal over schrijven 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 35 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
 Wees niet bevooroordeeld. 
 Wees niet lui. 
 Leg mensen geen woorden in de mond. 
 Controleer persberichten (grondig) / verricht steeds research / 

publiceer geen twijfelachtig nieuws. 
 Schrijf op een pakkende manier.  
 Schrijf beknopt / beknopter dan je wetenschappelijke bron. 
 Stel scherpe vragen (om de zaak op scherp te zetten). 
 
indien zeven elementen goed 4 
indien zes elementen goed 3 
indien vijf elementen goed 2 
indien vier elementen goed 1 
indien drie of minder elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 36 maximumscore 2 
Twee van de volgende:  
 Veel wetenschappers verhullen het gebrek aan opmerkelijke 

onderzoeksresultaten. 
 Ze staan onvoldoende boven de stof (zodat ze geen conclusies kunnen 

trekken en keuzes kunnen maken). 
 Ze zijn gedwongen in het Engels te schrijven. 
 
per juiste verklaring 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 37 A      1 
 

 38 D      1 
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Vraag Antwoord Scores 
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 39 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Kranten (hebben publicatiedwang en) publiceren zonder grondige 

controle 1 
• Veel journalisten willen eerst uitzoeken hoe iets zit  1 
• en daarna een pakkend verhaal schrijven 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 40 C      1 
 
 

Incorrect taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op 
open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal 
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens 
onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten     0 
1 fout of 2 fouten   1 
3 of 4 fouten    2 
5 of 6 fouten    3 
7 of meer fouten   4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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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 2 juni te 
accorderen.  
 
Ook na 2 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 Maarten van Rossem, Maarten! vrijdag 27 november 2015 
tekst 2 Raymond Gradus, de Volkskrant, 19 mei 2015 
tekst 3 Martijn B. Katan, NRC Handelsblad, 21 februari 2015 
tekstfragment 1 Martijn van Calmthout, de Volkskrant, 8 december 2015 
tekstfragment 2 Fragment uit de visienota die Cees van der Kooij en Ton van der Schans namens de VGN 

schreven en die op vrijdag 4 maart is gepresenteerd op het Tweede Nationaal 
Geschiedenisonderwijscongres in de EUR. 12-03-2016 

tekstfragment 3 Conferentie: ‘Reflecteren op geschiedenis heeft zin’, Achtergrond - 17 december 2015 - 
Auteurs: Marieke Oprel, Hannah van der Heijde 

 
 
 

einde  
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 VW-1001-a-21-2-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
 

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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrect taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in mindering gebracht. 
Onder incorrect taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten en fouten in de 
zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 

 Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 

 In afwijking van het bepaalde onder 5 van de Algemene regels geldt voor incorrect 
taalgebruik dat elke fout binnen een antwoord op een vraag wel afzonderlijk dient te 
worden aangerekend.  

 De fouten voor incorrect taalgebruik dienen los van de inhoudelijke beoordeling te 
worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten dienen bij de laatste 
beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden genoteerd. 

 Voor incorrect taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te worden gehanteerd: 
 0 fouten   0 
 1 fout of 2 fouten 1 
 3 of 4 fouten  2 
 5 of 6 fouten  3 
 7 of meer fouten 4 
 Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 

in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 

 Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 

 Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 

volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
Spelfouten in de overschrijding van het maximum aantal woorden tellen niet mee.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  We kunnen echt niet om kernenergie heen 

 
 1 maximumscore 1 

alinea 6 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 3 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
vijf van onderstaande  
 minder/geen uitstoot van broeikasgas/CO2 
 geen luchtvervuiling 
 een lange levensduur 
 een grote betrouwbaarheid (vanwege de onafhankelijkheid van 

weersomstandigheden) 
 een kerncentrale levert veel energie  
 een kerncentrale levert goedkope(re) energie  
 een kerncentrale is rendabeler  
 
indien vijf elementen goed 3 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 4 B      1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 5 maximumscore 2 
 realistisch 
 sprookje 
 ‘duurzame’/duurzame 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 6 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• (Het gaat hier om een) vals dilemma / een onjuist beroep op een  

voor-en-nadelenschema 1 
• Er wordt gesteld dat er maar twee mogelijkheden zijn / dat we moeten 

kiezen tussen (realistisch energiebeleid met) kerncentrales of (het 
sprookje van de) ‘duurzame’ windturbines en zonnepanelen, terwijl er 
ook nog wel andere mogelijkheden zijn 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De kosten voor: 
• de benodigde apparatuur om wind- en zonne-energie op te wekken 1 
• een extra energiebron (om de stroomvoorziening zeker te stellen) / 

fossiele brandstoffen / de opslag van wind- en zonne-energie 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dat de economie rendabel en stabiel is, wil niet zeggen dat er 
(automatisch) sprake is van een opbloei van de economie. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 9 D      2 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 3 
• 2 1 
• 3 1 
• 4 1 
 
 

Tekst 2  Kernenergie? Dat is wensdenken 
 

 11 B      1 
 

 12 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 13 maximumscore 1 
alinea 3 / alinea 4 
 

 14 maximumscore 2 
• 2 1 
• 6 1 
 

 15 C      2 
 

 16 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
 de kosten van de gevolgen van ongelukken met kernenergie 
 de steeds strengere veiligheidsnormen / de hoge kosten van de nieuwe 

reactoren 
 de opslag van kernafval 
 
per juist benoemd element 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De hoeveelheid radioactief afval is niet zo relevant. / Het gaat om de 
toxiciteit en de stralingsintensiteit. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Twee van de volgende: 
 “Radioactief afval kan alleen gevaarlijk zijn wanneer er minstens vier 

barrières tegelijkertijd verbroken worden.” (tekst 1, regels 90-92) 
 “De hoeveelheid radioactief afval afkomstig van kerncentrales is zeer 

klein in vergelijking met het afval van bijvoorbeeld kolencentrales.” 
(tekst 1, regels 94-97) 

 “De moderne behandelingstechnieken (waaronder ‘pyro-processing’) 
zijn in staat de tijdsduur van de radioactiviteit van de 
splijtingsproducten sterk te verkleinen.” (tekst 1, regels 97-102)  

 “Over hoeveel radioactief afval hebben we het?” (tekst 1,  
regels 103-104) 

 
 Beoordeel de spelling. 
 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Zin 1:  

Volgens alinea 3 van tekst 1 kunnen wind- en zonne-energie 
niet economisch rendabel zijn in vergelijking met kernenergie, want 
deze vormen van energie vereisen een dubbele investering / laten 
ons voor de helft afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen 1 

• Zin 2:  
Volgens alinea 2 van tekst 2 kunnen wind- en zonne-energie 
wel economisch rendabel zijn in vergelijking met kernenergie, want  
deze vormen van energie hebben (wel) een positieve (financiële) 
leercurve / worden steeds goedkoper 1 

 
Opmerking 
Indien een juiste uitleg wordt gegeven bij een verkeerde beoordeling 
(wel/niet) en omgekeerd: geen scorepunten toekennen. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 3  Botsende idealen blijven geloofwaardig
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 Ze zijn strenger in de leer. 
 Ze kennen geen twijfel / dragen overduidelijke standpunten uit. 
 Ze maken gebruik van een confronterende debatteerstijl. / Ze leren 

door te botsen, de grenzen op te zoeken en nu en dan het roer om 
te gooien. 

 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mike Shellenberger was eerst voorstander van wind- en zonne-

energie (en was tegen kernenergie). Nu is hij voorstander van 
kernenergie (en tegen zonne-energie)  1 

• Mark Lynas was eerst tegen genetische technieken en nu is hij 
juist voor (genetische technieken) 1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 22 B      1 
 

 23 B      1 
 

 24 D      1 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het snelle brein bepaalt (op basis van intuïtie/gevoel) wat je ergens 

van vindt 1 
• terwijl het langzame brein (met behulp van de ratio) zoekt naar de 

bijbehorende onderbouwing van het standpunt 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 26 C      1 
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Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De oplossingen bestaan uit iets wat de verschillende groepen zelf 
(graag) al doen. / De oplossingen bestaan uit iets wat voortkomt uit 
hun eigen wereldbeeld/ideologie. / De oplossingen vloeien niet 
(rechtstreeks) voort uit wetenschappelijke inzichten.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 28 D      1 
 
 

Tekst 4  Misschien eerst eens begrijpen wat ons overkomen is
 

 29 maximumscore 1 
alinea 4  
 

 30 B      1 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Standpunt: het onderwijsbeleid uit 2016 dat gericht is op verdere 

digitalisering, moet niet gecontinueerd worden 1 
• Argument: onderzoek laat zien dat digitalisering slecht is voor 

onze cognitieve/sociale/fysieke vermogens 1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 32 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
‘diepzeeduiken in een zee van 
woorden’ 

‘glijden over de oppervlakte als 
een jetskiër’ 

1a. (we zijn steeds slechter in staat 
om) deze informatie aandachtig te 
lezen / er een weloverwogen 
mening over te vormen 

1b. (We kunnen weliswaar steeds) 
sneller informatie vinden 

2a. er een weloverwogen mening 
over te vormen / (in plaats van) 
erover na te denken 

2b. We consumeren informatie 

3a. (Vroeger) kon ik me moeiteloos 
verdiepen (in een boek of een lang 
artikel). 

3b. (Nu) laat mijn concentratie 
(na een bladzijde of twee al) te 
wensen over. 

 
per juist geciteerd paar zinnen of zinsgedeelten 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 33 maximumscore 1 
 
• Zin 1: 
 Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze 

klachten is in deze volledige redenering wel relevant, want  
 deze klachten worden (inderdaad) veroorzaakt door (een overspanning 

van het brein die is veroorzaakt door) multitasken 1 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: de redenering klopt. 

of 

• Zin 2: 
 Dat twee derde van de zieke werknemers thuiszit vanwege deze 

klachten is in deze volledige redenering niet relevant, want  
 deze klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben dan multitasken 

of digitalisering  1 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: de redenering klopt niet. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 34 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Weliswaar blijkt (uit onderzoek) dat de communicatiefrequentie via 

digitale media vertienvoudigd is / dat we meer digitaal zijn gaan 
communiceren, 1 

• maar we zijn minder in staat tot (het voelen van) empathie en compassie 
(voor anderen) / er is een sterke afname van sociale vaardigheden (als we 
nog hoofdzakelijk via beeldschermen communiceren),  1 

• dus is het een mythe / klopt het niet dat digitalisering ons 
(daadwerkelijk / inderdaad) verbindt met anderen 1 

 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
De (toenemende) digitalisering zorgt ervoor dat we aan oneindige 
informatiestromen / te veel informatie worden blootgesteld. / We hebben 
last van het onbegrensde van digitale informatie.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 36 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• (meer informatie consumeren en) minder nadenken over informatie 1 
• (een teveel aan informatie met als gevolg) overspanning van het 

brein 1 
• (veel meer communicatie via sociale media en daardoor) minder 

empathie  1 
 
 Beoordeel de spelling.  
 

 37 A      1 
 

 38 A      1 
 

 39 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Nee, de grafiek kan daarvoor niet gebruikt worden 1 
• want uit de grafiek blijkt dat digitale middelen met name een 

negatieve invloed hebben op de studieresultaten 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 40 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Nee, de grafiek kan daarvoor niet gebruikt worden / de grafiek 

gaat in tegen het standpunt in alinea 8 1 
• want uit de grafiek blijkt dat een ruime meerderheid positief is over 

de invloed van digitale middelen op contact met vrienden 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Incorrect taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op 
open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrect taalgebruik dienen in totaal 
maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens 
onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten     0 
1 fout of 2 fouten   1 
3 of 4 fouten    2 
5 of 6 fouten    3 
7 of meer fouten   4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 

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 23 juni te accorderen.  
 
Ook na 23 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. 
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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 
 
tekst 1 Jan van Erp, Trouw, 24 januari 2018 
tekst 2 Peer de Rijk, Trouw, 29 januari 2018 
tekst 3 Rosanne Hertzberger, NRC, 10 november 2018 
tekst 4 Joke Hermsen, NRC, 9 november 2018 
 
 

einde  
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VW-1001-a-21-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

Nederlands vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 19 moet 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 
vervangen worden door: 
 
 Maximumlengte van het antwoord per zin: 20 woorden. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 
4 scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Mag het een tikje minder spontaan, alstublieft? 
 

 1 maximumscore 2 
• 3 1 
• 5 1 
 

 2 maximumscore 1 
(alinea) 9 
 
Ook goed is: 
(alinea) 10  
 

 3 maximumscore 1 
(alinea) 12 
 

 4 D      1 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de zin uit alinea 2 zit spontaniteit niet in de natuur van 

bepaalde mensen 1 
• Volgens de zin uit alinea 3 zijn alle mensen van nature spontaan (maar 

zit er een rem op hun spontaniteit) 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 6 maximumscore 3 

Drie van onderstaande: 
 het cursiveren / benadrukken van het woord ‘wíllen’ (regel 29)  
 het citeren van een spelfout / het benadrukken van een spelfout met 

het woord ‘sic’ (regel 39) 
 het gebruik van de uitdrukking “gaat dat er niet in” (regel 30) 
 het citeren van een zin die slecht / krom geformuleerd is / van een zin 

waarin het woord ‘druk’ verkeerd gebruikt is (regels 38-42) 
 
per juist benoemd element 1 scorepunt toekennen tot een maximum van 3 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Beoordeel de spelling. 
 7 C      1 

 
 8 maximumscore 1 

“Spontaniteit komt tot uiting in daadkracht, zoals het oppakken van nieuwe 
initiatieven en het in gang zetten van verfrissende acties.” (regels 48-52) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: 
De spontane mens is niet gekunsteld, niet verlegen, oprecht, eerlijk, 
onbevangen, openhartig en behept met zelfvertrouwen. (regels 19-22) 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De maatschappelijke elite heeft opgehouden te bestaan als 

cultuurdrager / heeft geen voorbeeldfunctie meer 1 
• Er is een herwaardering van (het begrip) spontaniteit 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 10 maximumscore 4 

De kern van een goed antwoord is: 
 
 tijdaanduiding kijk op het begrip spontaniteit 
1 In de middeleeuwen gaf men nog ongeremd uiting aan emoties 

en gewelddadige spontaniteit. 
2 < al gegeven> Daarna begon het civilisatieproces / raakten 

(deugden als) zelfbeheersing en 
ingetogenheid in zwang. 

3 In de victoriaanse tijd 
/ In de negentiende 
eeuw / In Moreno’s 
tijd 

werden de normen veel strenger / werd 
spontaniteit negatief gewaardeerd. 

4 < al gegeven> Nu is het civilisatieproces ten einde / moet 
iedereen spontaan zijn / is er een 
herwaardering van spontaniteit als noemer 
van ongeremdheid, onbevangenheid en 
afkeer van conventies. 

 
bij zes juist weergegeven elementen 4 
bij vijf juist weergegeven elementen 3 
bij vier juist weergegeven elementen 2 
bij drie juist weergegeven elementen 1 
bij twee of minder juist weergegeven elementen 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Beoordeel de spelling.  
 11 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is:  
• Als spontaan zijn een verplichting is / afgedwongen wordt, 1 
• is er geen sprake meer van spontaniteit 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 12 maximumscore 3 

De kern van een goed antwoord is:  
• 1  Deze opgelegde norm kan worden gebruikt als legitimatie voor 

botheid, ongemanierdheid en wangedrag 1 
• 2  Deze norm zorgt ervoor dat terughoudend en ingetogen gedrag 

wordt gezien als suspect / als een sociale zonde 1 
• 3  Spontaniteit laat geen ruimte voor aftasten en voor verkennende 

bewegingen in een vriendschappelijke relatie. / Spontaniteit kan een 
rijpingsproces ook nodeloos belasten 1 

 
Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 13 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Momenteel is er een overdaad aan spontaan gedrag  1 
• maar er is behoefte aan minder spontaniteit 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 14 maximumscore 3 
4, 6, 7, 8 en 9 
 
indien vijf goed   3 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 15 C      1 
 

 16 A      2 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 2 
 
tijdsverschijnselen volgens 
tekstfragment 1 

oorzaken volgens de 
hoofdtekst 

< al gegeven > Overdrijven is 
alledaagse kost geworden. (alinea 2) 

A Spontaniteit is de sociale 
norm. (regel 198) 

< al gegeven > Nu kun je je afvragen 
of het nodig is zo’n huishoudelijke 
mededeling met je vrienden te delen. 
(alinea 1) 

B Ze voelen zich gerechtigd 
(iedereen deelgenoot te maken 
van hun particuliere genoegens) 
(regels 210-213) 
 
Ook goed:  
B Spontaniteit is de sociale norm 
geworden. 
 
Opmerking: dit antwoord niet 
goed rekenen wanneer dit 
antwoord ook al bij A is gegeven. 

 
 

Tekst 2  Pillen slikken of pillen schrijven? Taal als geneesmiddel 
 

 18 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
fictieve/onechte/niet-bestaande ziekten die met taal te maken hebben 
tegenover werkelijke/echt bestaande ziekten die met taal te maken hebben  
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het gaat (in deze alinea) alleen om spreken/schelden / Schrijven komt 

(in deze alinea) niet aan de orde  1 
• Het gaat (in deze alinea) alleen om (verhoging van de) 

weerbaarheid/preventie / Ziek worden en genezen komen (in deze 
alinea) niet aan de orde  1 

 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het Plath-effect beschrijft dat schrijven slecht kan zijn voor de (geestelijke) 
gezondheid / dat er naar verhouding veel schrijvers (en nog meer 
schrijfsters) zelfmoord hebben gepleegd  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 21 C      1 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Is schrijven goed of slecht voor de gezondheid? / Helpt schrijven echt 
tegen ziekte / bij het voorkomen van ziektes? 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Is er een relatie / Wat is de relatie tussen taalgebruik en 
gezondheid/ziekte? 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 24 maximumscore 2 
1: < al gegeven > samenvatting van alinea 10 
2: conclusie 
3: conclusie / nuancering 
4: aanbeveling 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of minder elementen goed 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Schrijf autobiografische teksten met veel woorden van het type ‘omdat’ 

en ‘dus’  1 
• want dit soort woorden is symptomatisch voor heilzaam zelfonderzoek 1 
• Schrijf (herhaaldelijk) nare/traumatische ervaringen op / analyseer je 

probleem (herhaaldelijk) en benader het van veel verschillende kanten 1 
• want op die manier wen je aan nare ervaringen / want daardoor doven 

de nare ervaringen uit 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 3  Waarom meer vakantie voor meer werkstress zorgt 
 

 26 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 27 maximumscore 1 
alinea 9 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Langer op vakantie gaan en vakantiespreiding verhogen de werkdruk  1 
• en zorgen voor vertraagde besluitvorming / maken de ineffectieve 

periodes op het werk alleen maar langer 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 29 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In beide situaties moet in minder tijd worden voldaan aan gelijkblijvende 
productie-eisen. 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag Antwoord Scores 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Werknemers in deeltijd hebben een betere balans tussen werk en 

privé, wat voor hen plezierig is 1 
• Deeltijders hebben een (bewezen) hogere arbeidsproductiviteit, / 

zetten meer druk op de ketel, wat een voordeel is voor de werkgever 1 
 
Let op:  
per voordeel één scorepunt toekennen, maar alleen wanneer ook correct 
benoemd is voor wie het een voordeel is.  
 
 Beoordeel de spelling en grammatica.  
 

 31 B      1 
 

 32 A      2 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Meer vakantie / Meer vrije tijd zorgt ervoor dat de werkdruk in de 

periodes tussen de vakanties extra oploopt. 1 
• Deze werkdruk / Hogere productiviteit zorgt voor meer werkstress. 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

Tekst 4  Lezenslust 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Leef je wel (echt) / Geniet je wel genoeg van het leven als je (veel) leest? 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het boek Carpe Diem wordt bepleit om van het leven te genieten,  1 
• maar de auteur van het boek heeft dat zelf lange tijd niet gedaan 

(door zich op te sluiten en te lezen en te schrijven) 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 36 C      1 
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Vraag Antwoord Scores 

 37 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Door geen slechte boeken te gaan lezen.  
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 38 C      1 
 

 39 maximumscore 1 
Carpe diem van Roman Krznaric behoort niet tot die boeken. (regels 61-
62) 
 
of 
 
Het is wezenlijk, omdat het gaat over de grootste vraag van het leven: hoe 
kan ik mijn leven zo inrichten dat ik, als ik straks terugkijk, geen spijt heb? 
(regels 62-66) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 40 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Lezen is zinvol.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 10 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 
 

 Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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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 12 juli. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1   Sander van Walsum, de Volkskrant, 3 september 2016 
tekst 2  Frank Jansen, Onze Taal 2015, 2/3, pagina 60-61 
tekst 3   Kees Kraaijeveld, Vrij Nederland, 16 juli 2016 
tekst 4   Stine Jensen, Filosofie juni-juli 2017 
tekstfragment 1 Rob Schouten, Trouw, 27 december 2016 
tekstfragment 2 Philip Huff, De Correspondent, 13 juli 2015 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
 Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 

scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
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inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Het opdringerige heden 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 12 
 

 3 maximumscore 1 
zin 3 en zin 4 
 

 4 maximumscore 2 
 
Inside out nieuws 
1 In de film wordt dat verbeeld 
door een controlekamer waarin 
elk poppetje een aparte emotie 
voorstelt: Vreugde, Boosheid, 
Afkeer, Angst en Verdriet. 
(regels 110-114) 

1 emoties zijn enkelvoudig (en staan 
lijnrecht tegenover elkaar) (regels 122-
124) 

2 In het hoofd van Riley zie je 
een oorlog der instincten. 
(regels 116-117) 
 

2 de basisinstincten strijden om voorrang 
(regels 119-120)  
 
Ook goed: 
de emoties (…) staan lijnrecht tegenover 
elkaar (regels 122-124) 
 
Onversneden woede strijdt tegen 
onbeperkt mededogen(, argwaan tegen 
goedgelovigheid) (regels 124-126) 

3 Er is geen regisseur. (regels 
117-118) 

3 de rede speelt een ondergeschikte rol 
(regels 121-122) 

 
indien drie elementen juist benoemd  2 
indien twee elementen juist benoemd  1 
indien een of geen element juist benoemd  0 
 
 Beoordeel de spelling.  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 5 B      1 
 

 6 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
− (te veel) Emoties/Deze kunnen aanzetten tot gevoelloosheid/ 

afstomping. 
− Veel emotionele prikkels kunnen we niet meer omzetten in 

handelingen. 
− We zijn verslaafd aan emoties/sensaties.  
− Voortdurende opwinding laat sporen na / vormt een haard van onrust. 
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist element  1 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
− Emoties kunnen wel verwerkt worden mits we daar de tijd voor krijgen. 
− Emoties zetten aan tot empathie / maatschappelijke betrokkenheid / 

verhogen het inlevingsvermogen. 
− Emoties organiseren het rationele denken. 
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist element  1 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 8 D      1 
 

 9 B      1 
 

 10 maximumscore 2 
b, c, d, e 
 
indien vier zinnen juist 2 
indien drie zinnen juist 1 
indien twee of minder zinnen juist 0 
 

 11 A      2 
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 12 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 
 
 huidige situatie gewenste situatie 
de werkwijze van de 
media  
 

1a proberen als eerste 
nieuws te brengen 
(waardoor primaire 
gevoelens 
overheersen) / snelle 
berichtgeving met 
emotionalisering / 
weinig ruimte voor 
reflectie  

1b meer reflectie / 
vertraging 

de aard van de 
emoties in het 
nieuws 

2a enkelvoudige 
emoties 

2b niet-enkelvoudige / 
complexe emoties  

het effect bij de 
lezers 
 

<al gegeven>  
3a versterking van de 
polarisatie 

3b (aanzet tot) 
empathie / 
maatschappelijke 
betrokkenheid 

 
per juist ingevulde cel 1 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 13 maximumscore 1 
“In de hedendaagse filosofie, psychologie en neurowetenschappen is er 
het besef dat emoties aanzetten tot maatschappelijke betrokkenheid.” 
(regels 247-251) 
 
Ook goed is: 
“Media kunnen laten zien wat er in de hoofden van mensen omgaat en 
daarmee aanzetten tot empathie.” (regels 251-254) 
 
 Beoordeel de spelling.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1001-a-19-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens tekstfragment 1 komt de lezer in beweging door de media 1 
• Volgens tekst 1 heeft de lezer (in eerste instantie) een passieve rol / 

Volgens tekst 1 wordt de lezer alleen aangezet tot empathie 1 
 
Ook goed is:  
• In tekstfragment 1 gaat het om de eigen wensen, verlangens en 

behoeften van de lezer / Volgens tekstfragment 1 zorgt een 
beschrijving van gevoelens van anderen ervoor dat er emoties in de 
lezer worden opgewekt  1 

• In tekst 1 gaat om het meeleven met de emoties van personages in het 
nieuws / Volgens tekst 1 worden eerst gevoelens in de lezer  
opgewekt, waardoor empathie voor anderen ontstaat 1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 15 maximumscore 2 

1 B 
2 B 
3 A 
4 A 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 16 maximumscore 1 
Volgens beide teksten leggen veel journalisten de nadruk op (snelle 
berichtgeving over) conflicten/geweld/rampen/ongelukken.   
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 17 maximumscore 1 
(In beide gevallen wordt gepleit voor) journalistiek waarvoor meer 
onderzoek gedaan wordt / journalistiek waarvoor afstand/tijd/ruimte is 
genomen om dingen in perspectief te plaatsen. 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1001-a-19-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 18 maximumscore 1 
“We worden daarbij met zo veel emotionele prikkels geconfronteerd dat we 
ze niet meer kunnen omzetten in handelingen.” (regels 204-207) 
 
of  
 
“Men wordt gevoelloos, stompt af(, schrijft Safranski.)” (regels 209-210)  
 

Beoordeel de spelling. 
 

 19 maximumscore 3 
 
 tekst 1 tekstfragment 3 
Empathie heeft geen 
kans van slagen als 
de lezer zich laat 
leiden door: 
 

1a enkelvoudige 
emoties / simpele 
verhalen met 
eendimensionale 
protagonisten 

1b 
sensationele/simpele/ 
negatieve beelden en 
verhalen / de 
(nieuws)media 

Empathie heeft wel 
kans van slagen als 
de lezer zijn 
informatie haalt uit: 
 

2a journalistieke 
verhalen waarvoor tijd 
en ruimte is genomen 
/ waarin complexe 
emoties naar voren 
komen 

2b 
onderwijs/boeken/hulp
organisaties 

 
indien vier elementen goed  3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed  0 
 

Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1001-a-19-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Tekst 2  De Kunst en de Regels 
 

 20 maximumscore 2  
‘konstigen’, onderwijzers, verzorgenden en wetenschappers 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De Kunst wordt gehinderd door de Regels / Vaak hebben regels een 
negatief effect op werkzaamheden waar ervaringskennis voor nodig is / 
Hoe meer regels, des te eerder raakt kunst in het gedrang 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 22 C      1 
 

 23 maximumscore 3 
drie van onderstaande inhoudelijke tegenstellingen: 
 
praktijkgerichte beroepen ervaringsgerichte beroepen  
a) geen/nauwelijks regels 
 

b) veel regels 

a) vrijwel geen ervaringskennis / 
vrijwel geen tacit knowledge 

b) veel ervaringskennis / veel tacit 
knowledge 

a) gemakkelijk aan te leren 
 

b) lang leertraject noodzakelijk 

a) eenvoudig beoordeelbaar  
 

b) lastig beoordeelbaar 

a) geen schade als gevolg van 
regels 

b) negatieve effecten als gevolg van 
regels 

a) (kennis is) gemakkelijk 
overdraagbaar 

b) (kennis is) lastig overdraagbaar 

 
per juist benoemde tegenstelling 1 
 
 Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1001-a-19-1-c 12 lees verder ►►► 
 

 24 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Wetmatigheid 1 zegt dat regels het snelst groeien waar ze de meeste 

schade aanrichten / bij ervaringsgerichte beroepen 1 
• Dat komt doordat het voor bepaalde beroepen lastig vast te stellen is 

wat maakt dat iemand kundig/goed/professioneel is 1 
• Wetmatigheid 2 zegt dat regels het schadelijkst zijn daar waar veel 

ervaringskennis nodig is 1 
• Dat komt doordat ervaringsdeskundigen hun werk moeten uitvoeren en 

(laten) beoordelen volgens verkeerde maatstaven / maatstaven die 
door ondeskundigen zijn opgesteld / Doordat ervaringsdeskundigen 
veel tijd moeten besteden aan de regels van buitenstaanders, hebben 
zij minder tijd om hun werk goed uit te voeren 1 

 
Bij het tweede bolletje is ook goed: 
Dat komt doordat de regels door ondeskundigen worden opgesteld / Dat 
komt doordat er meer ondeskundigen zijn bij vakgebieden waar 
ervaringskennis nodig is.  
 
 Maximumlengte van het antwoord: 80 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 25 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
 
de ‘konstigen’ de ‘onkonstigen’ 
1a Zij doen hun werk met passie 

(en toewijding) / Zij zijn 
intrinsiek gemotiveerd. 

1b Zij werken voor het geld / Zij 
missen de intrinsieke motivatie. 

2a Zij raken gedemotiveerd door 
de bemoeienis/regels van 
onkundigen. 

2b Zij hebben niet zo veel moeite 
met regels (en haken daardoor 
minder snel af). 

 
Als 1a en 1b beide juist zijn: 2 scorepunten toekennen. 
Als 2a en 2b beide juist zijn: 2 scorepunten toekennen. 
Als alleen 1a of 1b goed is: 1 scorepunt toekennen. 
Als alleen 2a of 2b goed is: 1 scorepunt toekennen. 
De koppeling van 1a en 2b levert 1 scorepunt op; ook de koppeling van 2a 
en 1b levert 1 scorepunt op. 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 26 B       2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1001-a-19-1-c 13 lees verder ►►► 
 

 27 maximumscore 2 
“De budgetten staan centraal, de uurtarieven, de productienormen, maar 
de vraag naar de beste weg voor de betrokken persoon komt nauwelijks 
aan bod.” (alinea 2) 
 
Ook goed: 
“Mensen die ver afstaan van de dagelijkse praktijk, bedenken oplossingen, 
altijd uitgedrukt in geld, die los staan van de werkelijke problemen.” 
(alinea 2) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de stijgende kosten (die de werkwijze met zich meebrengt)  1 
• de ontevredenheid bij cliënten 1 
 
Let op: 
Indien ‘en professionals’ is toegevoegd aan het antwoord bij het tweede 
bolletje, dient dat antwoord fout te worden gerekend. 
 
 Beoordeel de spelling. 
 
 

Tekst 3  Wat is daar nou erg aan?   
 

 29 D      1 
 

 30 maximumscore 1 
“(“Als ik van die dure Fairtrade-koffie koop, ben ik de koffieboer er dan niet 
feitelijk voor aan het belonen dat hij een achterhaalde keuze heeft 
gemaakt?”) Wat niet rendeert, verdient het niet overeind te blijven.” (regels 
25-31) 
 
Ook goed: 
 
“(Tegelijk gelooft Haring) dat moraliseren over mensen- of dierenwelzijn de 
gezonde werking van de markt in gevaar brengt.” (regels 19-22) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen:  
− “In het interview vertelt de filosoof harder en zakelijker te zijn 

geworden nu hij begrijpt hoe de markt werkt.” (regels 31-34) 
 
 Beoordeel de spelling. 
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 VW-1001-a-19-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Consumenten kunnen allerlei andere redenen hebben om deze koffie niet 
te kopen.  
 
Of: 
Er is sprake van een overhaaste generalisatie: alsof de mening van Haring 
voor alle consumenten zou gelden / alsof de mening van één persoon 
richtinggevend is. 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 
zin 1 De supermarktketens willen … producten 

voordelig/goedkoop in de markt zetten / zoveel 
mogelijk verkopen. 

zin 2 Daarom … verhullen/verbergen ze / vertellen ze niet 
hoe de prijs van producten tot stand komt. 

zin 3 < al gegeven > 
Daardoor missen consumenten de informatie die 
nodig is om de waarde van producten in te schatten. 

 
per juiste aanvulling 1 scorepunt toekennen 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 33 C of D      2 
 

 34 D       1 
 

 35 C      1 
 

 36 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De consument kan eisen dat boeren/producenten een reële/eerlijke 

prijs krijgen voor hun producten 1 
• en dat (voor consumenten) duidelijk is hoe de prijs van 

(voedsel)producten tot stand komt 1 
 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 VW-1001-a-19-1-c 15 lees verder ►►► 
 

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 37 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 
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 Xandra Schutte, De Groene Amsterdammer, 4 mei 2016 
tekst 2 Dirk Bezemer, www.groene.nl, 25 november 2015 
tekst 3 Leonie Breebaart, Trouw, 3 september 2016 
tekstfragment 1 Chris van der Heijden, ‘Media & emotie’, http://www.journalismlab.nl/, 

9 oktober 2015 
tekstfragment 2 en 3 Ralf Bodelier, ‘Niemand wil nog ruilen met Rockefeller’, 

De Groene Amsterdammer, 31 mei 2016 
tekstfragment 4 Stevo Akkerman, Betere zorg zonder strategische fratsen, 

Trouw, 1 maart 2016 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 
4 scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
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aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  De evolutie leert ons geen moraal 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 16 
 

 2 C      1 
 

 3 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Evolutie verloopt zeer langzaam 1 
• De oorsprong van menselijke eigenschappen moet dus te vinden zijn 

bij apen / bij andere dieren  1 
• Dat geldt ook voor moreel gedrag 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 4 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
standpunt < al gegeven > Volgens De Waal is het gedrag van apen 

een voorbeeld voor de mens. 
weerlegging Het gedrag van apen duidt niet op empathie, maar op 

zelfzucht / Apen dekken zich in tegen agressie. 
conclusie De natuur / het dierenrijk biedt ons geen voorbeeld / 

aanknopingspunt voor moraal. 
aanbeveling Beter is het om te onderzoeken hoe de mens tot een 

moreel wezen is geëvolueerd.  
 
per juist benoemd element  1 
  
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens De Waal laten apen zich leiden door eerlijkheid en 

empathie/verzoening/troost 1 
• Volgens de tekst dekken apen zich in tegen angst voor agressie/ 

geweld / willen apen met hun gedrag agressie vermijden 1 
 
 Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica.  
 

 6 C      1 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Alinea 11 en 12 van tekst 1: (We kunnen niets leren van de natuur): 

kijk maar naar Hume / daar waarschuwde Hume ook al voor  1 
• Tekstfragment: (We kunnen wel leren van de natuur): kijk maar naar de 

(resultaten van de) neurowetenschappen  1 
 
 Beoordeel de spelling.  
 

 VW-1001-a-19-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Pagina: 68Voor 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).



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het betreft argumentatie op basis van autoriteit 1 
• Deze argumentatie is wel overtuigend, omdat ze gebaseerd op de 

overtuiging van veel deskundigen in de neurowetenschappen  1 
 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van autoriteit 1 
• Deze argumentatie is niet overtuigend, omdat wel de werkwijze van de 

deskundigen op het betreffende vakgebied wordt beschreven, maar 
niet de conclusies / omdat de deskundigen verbanden zien die nog 
aangetoond moeten worden  1 

 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• Deze argumentatie is wel overtuigend, want als je mensen met ratten 

kunt vergelijken, is de vergelijking van mensen met apen zeker 
aanvaardbaar  1 

 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• Deze argumentatie is niet overtuigend, want de vergelijking tussen 

mensen en ratten is van geheel andere orde / omvat veel meer 
verschillen dan de vergelijking van mensen met apen  1 
 

 Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• De argumentatie is wel overtuigend, omdat onderzoek laat zien dat 

mensen en apen evenveel neuronen in hun hersenen hebben / omdat 
een mensenbrein zich niet onderscheidt van een groot apenbrein  1 

 
of 
 
• Het betreft argumentatie op basis van vergelijking 1 
• De argumentatie is niet overtuigend, omdat het menselijk brein en het 

apenbrein weliswaar fysiek op elkaar lijken, maar dat zegt niets over 
het bestaan van emoties bij dieren / maar daarmee zijn emoties bij 
dieren nog niet aangetoond  1 

 
 Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
 Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 10 maximumscore 2 
 
 Chomsky Levinson 
bij wie 
ontstaan? 

alleen bij de mens bij mensachtigen  

wanneer 
onstaan? 

ongeveer 100.000 
jaar geleden 

meer dan 60.000 jaar 
geleden  

 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 11 maximumscore 2 
Twee van onderstaande:  
− “vermakelijk tijdverdrijf” (regel 226) 
− “pseudowetenschappelijke” (regels 231-232) / “pseudowetenschap” 

(regels 235-236) 
− “verzinsels” (regels 232) 
− “ontmaskeren” (regel 236) 
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist element   1 
 
 Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 C      1 
 

 13 D      2 
 

 14 maximumscore 2 
uitspraken 4 en 5 
 
per juiste uitspraak  1 
 

 15 C      1 
 

 16 maximumscore 3 
uitspraken 2, 4 en 6 
 
per juiste uitspraak  1 
 

 17 maximumscore 3 
1 F 
2 F 
3 W 
4 W 
5 W 
 
indien vijf goed   3 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 2  Nee, meneer de politicus, mijn statistieken zijn niet links 
 

 18 D      1 
 

 19 B      1 
 

 20 maximumscore 2   
De kern van een goed antwoord is: 
• Politici krijgen een groter electoraal gewin 1 
• Er vindt geen serieus debat meer plaats 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Wetenschappers moeten openheid betrachten / toegeven dat ze soms 

bevooroordeeld zijn (alinea 5) 1 
• Wetenschappers moeten uitleggen dat ze elkaars ideeën niet op 

inhoud controleren, maar wel elkaars onderzoeksmethoden controleren 
(alinea 6) 1 

• Wetenschappers moeten zich beperken tot uitspraken waarover het 
wetenschappelijk forum het eens is / moeten kritische kanttekeningen 
plaatsen bij bewijsvoering op basis van een enkel onderzoek (alinea 7) 1 
 
Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 D      1 

 
 23 B      1 

 
 

Tekst 3  Kunnen we normaler doen over eten? 
 

 24 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− nieuwe technologie die gebruikt wordt in de voedselindustrie 
− mogelijke gezondheidsrisico’s 
− (betwistbare) voorlichting over wat gezond is 
 
indien drie goed   2 
indien twee goed   1 
indien een of geen goed  0 
 

Beoordeel de spelling. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Andere bedrijfstakken krijgen deze hulp ook niet 1 
• Je straft er de verstandige ondernemer mee / Boeren zijn hierdoor 

minder geneigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de 
bedrijfsvoering 1 

 
Ook goed is: 
• Als je iets geeft, blijven ze terugkomen 1 
• Risico lopen is inherent aan ondernemen 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 26 D      1 

 
 27 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
Melkveehouders worden vergeleken met 
• “alle bedrijven” (regel 68) / met andere ondernemers 1 
• en met een chipmachines-fabrikant (die ook met financiële 

golfbewegingen te maken heeft)  1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 28 maximumscore 3 
vijf van onderstaande: 
− “innige relatie” (regel 22) 
− “toegestopt” (regel 24) 
− “superenthousiaste (geldschieter)” (regels 25-26) 
− “immense subsidieverstrekker” (regels 29-30) 
− “betutteling” (regel 36) 
− “(beleid dat) zwalkt” (regels 36-37) 
− “platwalsen” (regels 39-40) 
− “verzoeknummers” (regel 40) 
− “geld uitdelen” (regel 42) 
− “schreeuwen (om meer hulp)” (regels 42-44) 
− “bliefde” (regel 45 en regel 47) 
 
indien vijf goed   3 
indien vier goed   2 
indien drie goed   1 
indien twee of minder goed  0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De overheid moet niet voortdurend de voedselindustrie / de boeren 
subsidiëren. 
 
of  
 
Boeren moeten zelf hun bedrijfsrisico’s financieren.  
 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Tekst 4  Darwin zou het nu ook samen doen 
 

 30 C      1 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− Er is open toegang tot wetenschappelijke publicaties. 
− Er zijn beurzen verkrijgbaar / Veel Europese instituties voor 

wetenschap keren hoge bedragen uit voor onderzoek. 
− Het maakt intensievere samenwerking mogelijk. 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen:  
Het Europees subsidieprogramma ‘Horizon 2020’ heeft 80 miljard te 
verdelen over zeven jaar.  
 
voor maximaal twee elementen uit bovenstaande: 
per juist benoemd element  1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 C      1 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De toewijzing van subsidie gebeurt niet alleen op basis van kwaliteit  / 

Er is een (meestal onuitgesproken) conflict tussen kwaliteit en 
evenredige verdeling 1 

• De bereidheid om elkaars werk gratis te beoordelen / om mee te doen 
in het peerreviewsysteem zou kunnen afnemen  1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het beoogde effect is dat minderbedeelde/armere landen meer kansen 
krijgen / dat rijke landen niet nog meer voorsprong krijgen. 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het werk van Darwin voldoet aan de voorwaarde van intellectuele 

uitwisseling 1 
• Dat is af te leiden uit de correspondentie van Darwin met alle grote 

Europese geleerden van zijn tijd 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 36 C      2 
 

 37 A      1 
 

 38 maximumscore 2 
2, 3 en 6 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 
 

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 39 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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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 

tekst 1 Johan Bolhuis en Marcus Düwell, Trouw, zaterdag 23 april 2016 
tekst 2 Mark Levels, NRC, 18 augustus 2016 

(https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/18/nee-meneer-de-politicus-mijnstatistieken-zijn-niet-
links-3838884-a1516993) 

tekst 3 Marieke Stellinga, NRC, 15 september 2015 
tekst 4 Louise O. Fresco, NRC Handelsblad, 23 april 2014 
tekstfragment 1 ‘Mens-zijn, wat is dat?’ / interview met primatoloog Frans de Waal door Robert Dulmers, 

De Groene Amsterdammer, 3 november 2010 
tekstfragment 2 Berthold van Maris, ‘Hoe oud is de oertaal van alle mensen?, 

NRC, 16-17 maart 2018 
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open vragen. 

Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 scorepunten in 
mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden 
verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in de zinsbouw inclusief 
verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende aftrekpunten 
dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het correctievoorschrift te worden 

 VW-1001-a-18-1-c 4 lees verder ►►► 
 

Pagina: 80Voor 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).



genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende aftrekregeling te 
worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in een 
volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar de 
spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor antwoorden op 
deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in telegramstijl 
is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat een 
vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden overschrijdt, 
worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane maximum in de 
beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Meer filosofie! 
 

 1 A      1 
 

 2 A      1 
 

 3 C      1 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Dat is betreurenswaardig, want) Hawkings waarschuwing is terecht, maar 
die wordt hierdoor niet serieus genomen / we moeten wel serieus omgaan 
met deze/genoemde problemen / met de problemen van de robotisering. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 5 A      1 

 
 6 D      1 

 
 7 B      1 

 
 

Tekst 2  Minder economie, meer filosofie 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De universiteit is vernoemd naar een van de grootste Nederlandse 

filosofen / De naam van de universiteit suggereert dat de bestuurders 
waarde hechten aan filosofen / aan filosofisch gedachtegoed  1 

• Het is (daarom) opmerkelijk/wrang/ironisch dat (juist/zelfs) deze 
universiteit de faculteit filosofie wil opheffen  1 

 
Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er wordt radicaal bezuinigd op de geesteswetenschappen 1 
• De maatschappelijke waarde ervan wordt niet onderkend / Deze 

zouden financieel/bedrijfseconomisch niet interessant zijn / De 
bestuurders zijn bevangen door een bedrijfseconomisch fatalisme 1 

• Deze ontwikkelingen zijn dramatisch 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 10 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Bedrijfseconomische/Financiële overwegingen hebben tegenwoordig de 
overhand, terwijl het maatschappelijke belang niet (meer) wordt 
onderkend. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 11 maximumscore 3 

De kern van een goed antwoord is: 
• Universiteiten vervullen een cruciale functie bij de instandhouding van 

ons culturele erfgoed 1 
• Universiteiten verzorgen ‘Bildung’ / intellectuele vorming / Intellectueel 

gevormden kunnen beter omgaan met snelle veranderingen in de 
samenleving en de economie 1 

• Er zijn (met name bij politieke instabiliteit) hogeropgeleiden nodig die 
vreemde talen spreken en de bijbehorende samenlevingen en culturen 
begrijpen 1 

 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 12 A      1 
 

 13 D      1 
 

 14 C      2 
 
 

Tekst 3  Filosoof, ga naar Delft! 
 

 15 A      1 
 

 16 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is (vier van de volgende): 
− De geesteswetenschappen hebben (veel) meer studenten dan de 

bètastudies. / Er zijn (nog steeds) veel studenten 
geesteswetenschappen. 

− Het idee dat technologen/ingenieurs niet zelf zouden kunnen nadenken 
over de maatschappelijke implicatie van hun onderzoek/uitvindingen 
klopt niet. / Bèta’s kunnen zelf ook (over grote vragen) nadenken. 

− Er zijn nog zeven andere opleidingen filosofie binnen een straal van 
100 kilometer rond Rotterdam. / Er zijn genoeg andere plaatsen in 
Nederland waar je filosofie kunt studeren. 

− Door de sluiting van faculteiten filosofie wordt men gedwongen over de 
grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en samen te werken / 
ontstaat een brede bachelor. / Door bezuinigingen bij de 
geesteswetenschappen vervagen de grenzen tussen opleidingen. 

− Als iets vergelijkbaars gebeurt in de bètafaculteit, wordt ook niet 
beweerd dat dat leidt tot de ondergang van de kenniseconomie. 

− Je kunt in Rotterdam (waarschijnlijk) nog (steeds) filosofie studeren. 
 
per genoemd element 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 18 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 4 
Zeven van de volgende: 
− binnen de lijntjes van hun eigen vakje kleuren (regels 74-75) 
− ‘Grote Vragen’ (regel 78)  
− contactgestoorde (ingenieur) (regels 82-83) 
− (een aantal) oude koeien uit de sloot (trekt) (regels 86-87) 
− (de filosoof) aan de zijlijn (regels 87-88) 
− (vergeet ook) vooral (niet) (regel 90) 
− het eenzame eilandje (wijsbegeerte) (regel 98) 
− een leger (van communicatiewetenschappers) (regels 100-101) 
− Gelukkig (zijn er) (regels 101-102) 
− dus dat moet goed komen (regel 104) 
 
Opmerking 
Bij het tweede liggende streepje zijn aanhalingstekens niet verplicht, 
hoofdletters wel. 
 
indien zeven elementen goed  4  
indien zes elementen goed 3  
indien vijf elementen goed 2  
indien vier elementen goed 1  
indien drie of minder elementen goed 0  
 

Beoordeel de spelling. 
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Bètawetenschappers denken zelf ook na / kijken allang over de 

grenzen van de eigen studie heen / denken niet meer in academische 
hokjes 1 

• Het wordt hoog tijd dat ook de geesteswetenschappers deze grenzen 
opheffen / van hun eilandje afkomen / dat er een brede bachelor 
ontstaat / dat geesteswetenschappers hun licht opsteken bij 
bètawetenschappers 1 

 
Opmerking 
Niet goed rekenen: Bezuinigingen moeten toegejuicht worden. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1, 2 en 3 
 

 21 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• tekst 1: geesteswetenschappen zijn nodig om antwoord te geven op de 

grote/ethische vragen van deze tijd / om uit te zoeken wat menselijk en 
wat natuurlijk is / om uit te zoeken wat het betekent mens te zijn 1 

• tekst 2: geesteswetenschappen zijn nodig om kennis te behouden en 
te ontwikkelen die niet onmiddellijk in klinkend privaat rendement kan 
worden omgezet / om ons culturele erfgoed te behouden / om te 
zorgen voor maatschappelijke opbrengsten (zowel financieel als niet-
financieel) die groter zijn dan private / om Bildung te verzorgen / om te 
zorgen voor positieve externe effecten 1 

• tekst 3: de rol van de geesteswetenschappen is veel minder groot dan 
opiniemakers en columnisten willen doen geloven / de (traditionele) rol 
van de geesteswetenschappen is overgenomen door wetenschappers 
uit andere disciplines 1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 maximumscore 2 

1, 3, 5 en 6 
 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien twee of minder juiste elementen goed 0 
 

 23 maximumscore 1 
“De Erasmus Universiteit heft binnenkort de faculteit filosofie op, omdat te 
veel studenten filosofie als bijvak nemen en de universiteit daarvoor geen 
geld van de overheid krijgt.” (tekst 1, regels 122-127) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: “Uitzoeken wat het betekent mens te zijn, doe je maar 
in je vrije tijd” (tekst 1, regels 118-119) 
 

Beoordeel de spelling. 

 VW-1001-a-18-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Pagina: 86Voor 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).



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 1 
“(Dan moet je) de bezuinigingen bij geesteswetenschappen toejuichen” 
(tekst 3, regels 130-132) 
 
Ook goed is: 
“dan had je die faculteit filosofie niet gisteren, maar al tien jaar geleden 
moeten opheffen.” (tekst 3, regels 128-130) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 25 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 
1 Opleidingen met een laag privaat, maar hoog maatschappelijk 

rendement sterven uit. / bedreiging van de geesteswetenschappen / Er 
wordt (radicaal) gesneden in de geesteswetenschappen. 

2 de (Nederlandse) overheid / de universiteit(sbestuurders) / 
beleidsmakers 

3 een andere soort financiering invoeren / Stop de financiering van 
studies die zichzelf kunnen bedruipen. / Stop met het sluiten van 
opleidingen die het zelf niet kunnen redden maar wel maatschappelijke 
meerwaarde hebben. 

4 opiniemakend Nederland / vertegenwoordigers van de geestesweten-
schappen / (de meeste) opiniemakers / columnisten 

5 Geesteswetenschappers moeten buiten hun academische hokjes gaan 
denken / grenzen tussen studies laten vervagen / gaan kijken bij 
ingenieurs. 

 
per juist weergegeven element  1 
 
Opmerking 
Antwoorden met voorbeelden van opleidingen niet goed rekenen. 
 

Beoordeel de spelling.  
 
 

Tekst 4  Wat is slim? 
 

 26 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De houding/verwachting van docenten is cruciaal voor de ontwikkeling van 
hun leerlingen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

Opmerking 
Uitsluitend 2 of 0 scorepunten toekennen. 
 

 28 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Docenten zouden hun leerlingen veel moeten laten oefenen  1 
• en positieve verwachtingen over hen moeten uitspreken / en geen 

negatieve verwachtingen over hen moeten uitspreken 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 29 B      1 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is 
1 je veel oefent / gerichte inspanning levert 
2 ontwikkel je door te oefenen / kun je ontwikkelen 
 
per juist weergegeven element 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Zoals Aphrodite het standbeeld van Pygmalion tot leven riep 1 
• zo moeten docenten het talent dat verscholen zit in leerlingen 

ontwikkelen/tot leven roepen 1 
 

of 
 
• De docent wordt vergeleken met Aphrodite (die een beeld tot leven 

riep) 1 
• (want) de docent kan het  talent van de leerlingen tot leven roepen 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• als hun omgeving tijdens hun schooltijd (expliciet) had laten merken 

dat hun capaciteiten toereikend waren 1 
• en zij destijds optimaal getraind hadden (om het gewenste doel te 

bereiken) / als zij hadden durven falen 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is (twee van de volgende): 
− Hoe word je slim/slimmer? 
− Wat kun je zelf doen om slimmer te worden? 
− Wat is verstandig om te doen? 
 
Opmerking 
Het antwoord hoeft niet in vraagvorm, maar duidelijk moet worden dat de 
titel op meer manieren uitlegbaar is. 
 
per juist element 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Beide visies (op talent) gaan ervan uit dat talent ontwikkelbaar is 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In tekstfragment 1 wordt bepleit dat het onderwijs zich meer gaat 

richten op talentvolle kinderen (in plaats van op leerlingen met 
achterstanden) 1 

• In tekst 4 gaat het om het bevorderen van talent bij alle leerlingen 1 
 

of 
 
• Volgens tekstfragment 1 geniet excellentie in toenemende mate 

aandacht 1 
• Volgens tekst 4 wordt excellentie te weinig bevorderd / beseft men te 

weinig dat je excellentie kunt bevorderen 1 
 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 36 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

 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.

 VW-1001-a-18-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Pagina: 90Voor 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).



 
 6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 Bas Heijne, www.nrc.nl, 14 december 2014 
tekst 2 Bas Jacobs, Rick van der Ploeg en Sjeng Scheijen, NRC Handelsblad, 

18 december 2014 
tekst 3 Rosanne Hertzberger, NRC Handelsblad, 20 & 21 december 2014 
tekst 4 Hans van Dijck, de Volkskrant, 24 oktober 2014 
tekstfragment 1 naar een website van het Ministerie van Onderwijs (OCW) over actuele 

vraagstukken in het onderwijs 
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Zelfstandig gebruik van bijzinnen (als in: “Omdat …”) dient niet fout te worden 
gerekend. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De fouten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van de 
inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd en de daarbij behorende 
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aftrekpunten dienen bij de laatste beoordelingscomponent uit het 
correctievoorschrift te worden genoteerd. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten   0 
1 fout of 2 fouten 1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten 4 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1  Leren is niet ‘dat zoeken we op’ 
 

 1 B      1 
 

 2 C      1 
 

 3 A      1 
 

 4 C      1 
 

 5 B      1 
 

 6 maximumscore 3 
1 < al gegeven > standpunt 
2 argument 
3 standpunt 
4 argument 
5 argument 
 

indien vier functies goed 3 
indien drie functies goed 2 
indien twee functies goed 1 
indien minder dan twee functies goed 0 
 

 7 B      1 
 

 8 maximumscore 2 
citaten 2, 3 en 5  
 

indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 

 9 C      2 
 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• X < al gegeven > Leerlingen hebben geen parate kennis meer. 
 
• Y Daardoor kunnen ze gebeurtenissen niet meer in een historische 

tijdlijn plaatsen 
of 
Daardoor hebben ze geen idee van wat ze niet weten / van wat er nog 
te ontdekken valt  1 

 
• Z Daardoor komt de creativiteit en inventiviteit (bij leerlingen) nooit op 

gang 
of 
Daardoor kunnen ze niet zelfstandig nadenken 
of 
Daardoor weten ze niet wat ze moeten opzoeken 1 

 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 11 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Het uit het hoofd leren wordt vervangen door het opzoeken van kennis 1 
• Dat is niet verstandig / Dat is een zorgelijke ontwikkeling  1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 12 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Zonder (globale) kennis komen creativiteit en inventiviteit nooit op gang / 
Zonder (globale) kennis is inzicht niet mogelijk.  
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Tekst 2  Beetje contrarevolutie kan geen kwaad 
 

 13 B      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mensen zonder 21st century skills hebben geen (moderne) 

opzoekvaardigheden, 1 
• maar deze mensen beschikken wel over een robuustere basis dan de 

ik-zoek-het-wel-op-kennis (die nu tot de 21st century skills behoort) 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 15 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Deze wetenswaardigheden geven geen overzicht en geen inzicht in 
verbanden / geen robuuste basis (voor kennis) 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 

 Kennisvergaring uit het begin 
van de jaren tachtig 

21st century skills 

Resultaat 1a) overzicht en inzicht in 
verbanden (regels 22-23) / 
stevig reservoir parate en 
ingedaalde kennis (regels 25-
26) / robuustere basis  
(regel 29)  

1b) de ik-zoek-het-wel-op-
kennis (regel 30) /  
(zo sprokkel je) allerlei 
onderscheiden en losse 
wetenswaardigheden (bij 
elkaar) (regels 49-51) 

Middelen 2a) boeken (regel 11) /  
de Winkler Prins Encyclopedie 
(regels 16-17) 

2b) elektronische snelweg 
(regels 45-46)  
 
(niet goedrekenen : digitale 
revolutie) (regels 59-60) 

Tempo 3a) Langzaam (regel 24) /  
traag en tijdrovend (regel 28) 

3b) Sneller dan ooit  
(regel 38) 

 

Opmerking 
1 scorepunt toekennen per volledig juist begrippenpaar. 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 17 D      1 
 

 18 D      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
(bij alinea) 3  
 

 20 maximumscore 1 
(bij alinea) 4  
 

 21 C      1 
 

 22 C      2 
 

 23 B      1 
 

 24 maximumscore 2 
• “(…) (voor zover dat vak dan nog bestaat en niet is opgegaan in een 

ruim bemeten alfaprofiel)” (regels 82-85) 1 
• “Daarbij moet grote nadruk liggen op teamwork en (sociale) 

vaardigheden” (regels 85-87) 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 25 A      2 
 
 

Overkoepelende vragen bij tekst 1 en tekst 2 
 

 26 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• volgens tekst 1: het bezit van feitenkennis / globale kennis  1 
• volgens tekst 2: robuuste kennis / ingedaalde kennis / goed 

concentratievermogen 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 27 maximumscore 1 
“(Maar ik had in ieder geval die zinsnede om de weg naar Hooft te 
vinden.)” (regels 43-45) 
 
Opmerking 
Niet goed rekenen: “Een vage herinnering aan een zinsnede in een gedicht 
van pakweg P.C. Hooft levert binnen luttele seconden het hele gedicht op.” 
(regels 39-43) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is:  
1 minder nadruk op feitenkennis / uit het hoofd leren / meer nadruk op 

opzoeken 
2 meer nadruk op Engelse taalvaardigheid 
3 een thematische benadering (van geschiedenis en aardrijkskunde) 
4 aansluiten bij de belangstelling van leerlingen 
5 op verschillende niveaus examens kunnen afleggen 
6 meer nadruk op teamwork en (sociale) vaardigheden / minder 

klassikaal/frontaal lesgeven 
7 meer aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling  
8 digitalisering van het onderwijs  
 
indien zes van bovenstaande goed 4 
indien vijf van bovenstaande goed 3 
indien vier van bovenstaande goed  2 
indien drie van bovenstaande goed 1 
indien twee of minder van bovenstaande goed 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 
 

Tekst 3  Meertalig opvoeden, nog steeds een goed idee? 
 

 29 maximumscore 1 
Het Nederlandse onderzoek bevestigt (grotendeels) de 
onderzoeksresultaten die in alinea 2 zijn gepresenteerd.  
 
Ook goed: 
Een (niet onbelangrijk) deel van het nieuwe onderzoek leverde niets op. 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De oude en nieuwe onderzoeken hebben niet precies hetzelfde 

gemeten 1 
• Eerdere bevindingen waren toevalstreffers 1 
 
Opmerking 
Een antwoord is fout als het alleen uit voorbeelden bestaat.  
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
• Meertaligen blijken verschillend te presteren  1 
• afhankelijk van het beroep dat wordt gedaan op één van hun talen of 

op meerdere talen 1 
 
of 
 
• Wanneer een meertalige bij een test maar één taal hoeft te gebruiken, 1 
• presteert deze relatief slechter dan wanneer een beroep op beide talen 

wordt gedaan 1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
 

 32 maximumscore 2 
• 7 1 
• 8 1 
 

 33 maximumscore 1 
“De grootste voordelen tref je aan in de fase dat de hersens zich 
ontwikkelen (…)” (regels 115-117) 
 
Ook goed:  
En uit onderzoek van een collega weet ik dat Friese kinderen vooral hoog 
scoren als hun Nederlands en Fries ongeveer even goed ontwikkeld zijn.” 
Houtzager vult aan: “De oudere Friezen scoorden ook het hoogst op 
flexibiliteit als ze hun leven lang veel geswitcht hadden tussen beide 
talen.” (regels 124 t/m 132) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 34 maximumscore 1 
“moeiteloos” (regel 19) 
 

 35 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is:  
• je kunt met meer mensen communiceren 1 
• je kunt meer boeken lezen 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 36 B      1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Nee, dames, dít onderzoek vereist talent! 
 

 37 maximumscore 1 
natuurkunde, computerwetenschappen, economie en filosofie 
 
Opmerking 
Alleen als alle vier elementen genoemd worden 1 scorepunt toekennen. 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 38 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
− Vrouwen hebben het aangeboren talent niet. (zie regels 21-24) 
− Vrouwen willen/kunnen niet heel veel uren werken. (zie regels 40-42) 
− Vrouwen kunnen niet systematisch denken. (zie regels 42-43) 
− Vrouwen zijn niet welkom bij bepaalde wetenschappen. (zie regels 74-

76) 
− Vrouwen hebben te maken met seksisme of een rationalisatie van het 

onderbuikgevoel ‘we moeten ze niet’. (zie regels 79-83) 
 
Ook goed rekenen: 
− De beste sollicitanten zijn mannen. (zie regels 49-52) 
 
indien 5 van bovenstaande 6 elementen goed  3 
indien 4 van bovenstaande 6 elementen goed  2 
indien 3 van bovenstaande 6 elementen goed 1 
indien 2 of minder van bovenstaande 6 elementen goed 0 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 39 maximumscore 2 
 
< al gegeven > In sommige wetenschappelijke disciplines zijn mannen 
sterk oververtegenwoordigd. 
Vooral in die disciplines wordt seksediscriminatie ontkend of 
gerechtvaardigd / worden seksistische opmerkingen gemaakt.  
Daardoor blijven deze wetenschappen mannenwetenschappen / willen 
vrouwen daar niet werken / verandert er daar niets. 
 
per juist omschreven element  1 
 

Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 40 maximumscore 1 
“Naarmate vakgebieden selectiever waren, naarmate ze dus een kleiner 
percentage aannamen van de kandidaten die zich aanmeldden, waren er 
eerder méér vrouwen.” (regels 52-56) 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 41 B      2 
 
 

 Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 42 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht volgens onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

 
 
5 Aanleveren scores 

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

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Ger Groot, Trouw, 3 oktober 2015 
tekst 2 Nelleke Noordervliet, Trouw, 10 oktober 2015 
tekst 3 Gaston Dorren, Onze Taal, 2016-1 
tekst 4 Ellen de Bruin, NRC Handelsblad, 16 januari 2015 
tekstfragment 1 www.onderwijs2032.nl 
tekstfragment 2 Gaston Dorren, Levende Talen Magazine 2015-7 
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VW-1001-a-18-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2018-2 
 

Nederlands vwo  

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 4 moet naast antwoord C ook antwoord D worden goed 
gerekend. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

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 72 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.   
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens 
onderstaande aftrekregeling: 
0 fouten    0 scorepunten 
1 fout of 2 fouten                                                                                1 scorepunt 
3 of 4 fouten   2 scorepunten 
5 of 6 fouten   3 scorepunten 
7 of meer fouten  4 scorepunten 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
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2  Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Aan een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3  Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Mannen? Nee vrouwen zijn bevoorrecht 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Mannen worden (al eeuwenlang) veel harder behandeld door de 
maatschappij dan vrouwen. / Vrouwen worden (al eeuwenlang) minder 
hard behandeld door de maatschappij dan mannen. / Mannen hebben het 
slechter dan vrouwen. / Vrouwen hebben het beter dan mannen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
Opmerking 
Antwoorden zoals “Vrouwen worden (helemaal) niet bevoorrecht” niet goed 
rekenen. 
 

 2 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het doel is om aan te tonen dat vrouwen overal/in alle tijden worden 
bevoorrecht bij strafoplegging / dat vrouwen een strafbaar feit altijd/overal 
minder hard wordt aangerekend dan mannen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dat mannen moeten lijden, is kennelijk minder erg dan wanneer vrouwen 
lijden / Een mannenleven is kennelijk minder waard dan een vrouwenleven  
 
of 
 
Het is erger wanneer vrouwen moeten lijden dan wanneer mannen moeten 
lijden / Een vrouwenleven is kennelijk meer waard dan een mannenleven. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 4 A      1 

 
 5 B      1 

 
 6 D      1 

 
 7 maximumscore 3 

 
Standpunt Vrouwen worden bevoorrecht / niet onderdrukt (door 

mannen). 
Argumentatie meerdere argumenten  

 
Nota bene: als leerlingen hier iets ingevuld hebben, telt 
dat niet mee voor de beoordeling en/of het aantal 
woorden. 

Conclusie Vrouwenonderdrukking is een mythe/leugen. 
Aanbeveling Vrouwen moeten wat dankbaarder/aardiger zijn. 

ook goed: 
De situatie moet blijven zoals die is. 

 
per juist element 1 
 

Maximumlengte van het antwoord in totaal: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Tekst 2  Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met  
   een inhaalslag 

 
 8 maximumscore 1 

alinea 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 10 maximumscore 2 
Twee van onderstaande: 
− apocalyptisch geschreeuw 
− (over de) teloorgang (van de man) 
− (er wordt) gerammeld aan de poorten (van de gevestigde orde) 
 
indien twee elementen goed 2 
indien een element goed  1 
indien geen element goed  0 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Er wordt een verkeerde vergelijking gemaakt, want De Beauvoir vult de 
kracht/zwakte van de vrouw op een andere manier in dan Van Creveld dat 
doet bij de zwakte/kracht van de man. 
 
Ook goed: antwoorden waarin een meer inhoudelijke invulling wordt 
gegeven aan deze verkeerde vergelijking (bijvoorbeeld: De Beauvoir gaat 
in op de zwakte van vrouwen (vanwege het baren van kinderen), terwijl in 
de tekst van Van Creveld de maatschappelijke zwakte van mannen 
centraal wordt gesteld). 
 

Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 12 maximumscore 2 

• “(gelooft in) sprookjes (waarin … nieuw verworven afhankelijkheid)” 
(alinea 5) 1 

• “(het artikel verwordt al helemaal tot) fictie” (alinea 6) 1 
 

Beoordeel de spelling. 
 
Opmerking 
Antwoorden zoals “Van Creveld acht het verder belachelijk…” niet goed 
rekenen. 
 
 

 VW-1001-a-17-1-c 7 lees verder ►►► 
 

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).



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 3 
 

zin 1 Maar waar … absurde niet. standpunt 
zin 2  Zo baalt … werd veroordeeld. voorbeeld bij zin 1 

 
of 
 
argument bij zin 1 

zin 3 Die wrok … kwalijk nemen. toegeving bij zin 2 
zin 4 Historische verhalen … hedendaagse 

moraal. 
argument bij zin 3 

 
indien vier elementen goed  3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed  0 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Van Creveld gebruikt de feiten selectief / zoals het hem uitkomt / 

negeert het gewicht van het verleden zodra hem dat uitkomt 1 
• Van Creveld begrijpt niet dat veel voorrechten van vrouwen juist wijzen 

op achterstelling / trekt verkeerde conclusies 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 15 maximumscore 2 

1, 4 en 6 
 
indien drie uitspraken juist 2 
indien twee uitspraken juist 1 
indien een of geen uitspraak juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De inhaalslag van vrouwen  / Vrouwenemancipatie moet niet 

gebaseerd zijn op positieve discriminatie, 1 
• maar op (bewezen) kwaliteiten / want positieve discriminatie is 

beledigend voor vrouwen 1 
 
of 
 
• Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig,  1 
• want ze hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Vragen bij Tekst 1 en Tekst 2  
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens Van Saarloos is er sprake van een inhaalslag bij vrouwen 1 
• Volgens Van Creveld is vrouwenemancipatie overbodig, want vrouwen 

worden (altijd al) voorgetrokken / Volgens Van Creveld is het goed 
zoals het is 1 

 

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 18 maximumscore 1 

“In werkelijkheid zijn het de mannen die het meeste werk in het leven 
doen, moeilijkheden verdragen en als gevolg daarvan sterven.”  
(tekst 1, regels 131-135) 
 

ook goed 
“Niet toevallig is hun levensverwachting vandaag de dag in 194 van de 194 
landen lager dan die van vrouwen.” (tekst 1, regels 135-138) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 19 D      1 
 

 20 maximumscore 2 
argument 4 en 6  
 

per juist benoemd element 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per juist element  1 
 

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 maximumscore 4 

 

Bevoorrechting van de vrouw  
volgens tekst 1  

Kritiek uit tekst 2  

in alinea 3: Mannen moeten betalen 
voor het recht om te trouwen / 
moeten een bruidsschat betalen. 

Een bruidsschat maakt dat 
vrouwen gezien worden als bezit. / 
De vrouw is een verovering die het 
huwelijk niet zelf kan verbreken. 

in alinea 4: Vrouwen zijn nooit 
gedwongen te vechten in een 
oorlog. 

Vrouwen werden niet toegelaten 
op gevechtsposities / worden nog 
steeds geweerd uit elite-
eenheden. 

 
per juist element  1 
 

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 

Argument 1 (Van Creveld):  
Elk ziekenhuis heeft wel een 
afdeling voor vrouwenziektes 
(zoals borstkanker), maar niet 
voor mannenziektes (zoals 
prostaatkanker). 

Weerlegging (Van Saarloos):  
Elke ‘neutrale’ afdeling in het 
ziekenhuis is een mannenafdeling. 

Onderbouwing (Van Saarloos):  
Bij veel onderzoek zijn mannen de 
norm. 

Argument 2 (Van Creveld):  
In ontwikkelde landen worden 
twee van iedere drie dollars in 
de medische zorg aan vrouwen 
besteed.  
 
of 
 
De financiering van medisch 
onderzoek is onevenwichtig. 

Standpunt (Van Creveld): Er is meer geld en meer aandacht voor 
vrouwenziektes dan voor mannenziektes. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Gezag ontstaat niet door strenger te straffen 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De boodschap is symbolisch, omdat een beleid van ‘nooit tolereren’ in de 
praktijk niet te handhaven is / omdat er niet voldoende middelen zijn om 
‘nooit tolereren’ af te dwingen. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 24 maximumscore 3 

− Bij lichtere incidenten is sprake van onderregistratie / wordt vaak geen 
aangifte gedaan. 

− Een aantal officieren van justitie vindt de voorgeschreven strafeis te 
hoog / eist lang niet altijd een hogere straf. 

− Zerotolerance verdraagt zich niet met het rechterlijk streven naar 
maatwerk. 

− Er zijn onvoldoende middelen voor handhaving van het beleid. 
 
indien vier factoren juist benoemd 3 
indien drie factoren juist benoemd 2 
indien twee factoren juist benoemd 1 
indien een of geen factor juist benoemd 0 
 

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
Opmerking 
Bij het tweede liggende streepje het antwoord ‘Het klassieke beginsel van 
het strafrecht als laatste redmiddel wordt miskend’ niet goed rekenen. 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• (Lokale) gezagsdragers moeten bereid zijn om in probleemsituaties 

hun verantwoordelijkheid te nemen / moeten het goede voorbeeld 
geven en aangeven wat anderen moeten doen / moeten ‘voorgaan’ in 
goed gedrag  1 

• Burgers moeten het gezag van (lokale) gezagsdragers aanvaarden / 
gezagsdragers meer speelruimte geven 1 

 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 3 
4 - 1 - 3 - 2 
 
indien alle elementen goed geplaatst 3 
indien een keten van drie opeenvolgende elementen goed 2 
indien een keten van twee opeenvolgende elementen goed 1 
 

 27 maximumscore 3 
De uitspraken 2, 3 en 6. 
 
per juiste uitspraak 1 
 
 

Tekst 4  De keerzijde van de ‘harde aanpak’ 
 

 28 C      1 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Deze tijdschriften bevatten teksten, geschreven door mensen binnen 

Justitie / door mensen die veel te maken hebben met de 
(rechts)praktijk 1 

• Deze teksten geven voorbeelden uit de dagelijkse praktijk / 
voorbeelden van “de ‘harde aanpak’” / inzicht in de hoogte van de 
straffen / inzicht in de praktijk van het zerotolerancebeleid 1 

 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
− Straffen zijn niet evenredig aan de ernst van het gepleegde feit / zijn 

niet proportioneel. 
− Een en hetzelfde strafbare feit wordt soms wel en soms niet vervolgd / 

Er is willekeur in de vervolging. 
− De wetgeving is een doolhof van regels / Er zijn zoveel wetten en 

regels dat bijna alles verboden is. 
− De harde aanpak kan leiden tot een eindeloze stroom van 

bekeuringen. 
− De opeenstapeling/accumulatie van straffen kan leiden tot de 

ondergang van hele gezinnen. 
 
indien vijf bezwaren juist benoemd 4 
indien vier bezwaren juist benoemd 3 
indien drie bezwaren juist benoemd 2 
indien twee bezwaren juist benoemd 1 
indien een of geen bezwaren juist benoemd 0 
 

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 31 D      1 

 
 32 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• De officier van justitie zorgt er (als bewaker) voor 1 
• dat de gevolgen van een straf niet uit de hand lopen / dat de straf niet 

disproportioneel wordt 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Justitie moet de verwerking van bekeuringen op een andere manier 

organiseren 1 
• waardoor ze (meer) overzicht/controle krijgt op de bekeuringen die ze 

uitdeelt  1 
 

of 
 

• Justitie moet meer inzicht krijgen in de draagkracht van bekeurden  1 
• en daar ook rekening mee houden / en voorkomen dat hele gezinnen 

ten onder gaan 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 34 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Dat kan worden betwijfeld, omdat de makers van het beleid het belang van 
een harde aanpak van criminaliteit (blijven) bepleiten 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 35 C      2 

 
 

Vragen bij Tekst 3 en Tekst 4  
 

 36 D      2 
 

 37 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het beleid van het Openbaar Ministerie is te streng / leidt tot 

disproportionele straffen 1 
• Het harde aanpak-beleid is niet realistisch / niet uitvoerbaar / wordt 

niet uitgevoerd om problemen te voorkomen 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 38 maximumscore 1 

disproportionaliteit 
 

 39 B      1 
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 

40 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling: 
0 fouten 0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten  2 
5 of 6 fouten  3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 

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 23 mei.  

Ook na 23 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 Martin van Creveld, NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013 
tekst 2 Simone van Saarloos, NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013 
tekst 3 Bas van Stokkom, NRC Handelsblad, 4 & 5 januari 2014 
tekst 4 Folkert Jensma, NRC Handelsblad, 28 & 29 mei 2011 
tekstfragment 1 Carla Wijnmaalen, Diversiteit, maar niet ten koste van kwaliteit, 

http://www.liberalemedia.nl 
tekstfragment 2 Hans van der Schaaf, reactie op Bas van Stokkom, 

www.socialevraagstukken.nl 

einde    VW-1001-a-17-1-c 15 
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VW-1001-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo:  
 
Op pagina 9, bij vraag 16 moet het gegeven antwoord 
 
maximumscore 2  
De kern van een goed antwoord is:  
• De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet gebaseerd zijn op 
  positieve discriminatie,          1  
• maar op (bewezen) kwaliteiten / want positieve discriminatie is beledigend voor 
  vrouwen             1  
of  
• Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig,    1  
• want ze hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten     1  
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
vervangen worden door: 
 
maximumscore 2  
De kern van een goed antwoord is (één van de volgende):  
 De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet gebaseerd zijn op 

positieve discriminatie. 
 Positieve discriminatie is beledigend voor vrouwen. 
 Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig.  
 Vrouwen hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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. 

Pagina: 124Voor 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-1001-a-17-2-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 74 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.  
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
dienen volgens onderstaande aftrekregeling in totaal maximaal 4 scorepunten in 
mindering te worden gebracht: 
0 fouten    0 scorepunten 
1 fout of 2 fouten                                                                                1 scorepunt 
3 of 4 fouten   2 scorepunten 
5 of 6 fouten   3 scorepunten 
7 of meer fouten  4 scorepunten 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden 
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, 
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor 
antwoorden op deze open vragen beperkt. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
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2  Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Aan een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3  Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4  Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de 
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend. 
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

Tekst 1  Eco-extremisten 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 5 
 
Opmerking 
Het antwoord ‘alinea 4’ is niet goed te rekenen: in alinea 4 wordt alleen 
gedrag beschreven, niet de achterliggende ideologie.  
 

 2 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 3 A      1 
 

 4 B      1 
 

 5 B      1 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

6 maximumscore 3 
• “een wereldbeschouwing die principieel technofoob is” (regels 74-75) 1 
• “angst voor de destructieve en oncontroleerbare kracht van

technologie” (regels 80-82) 1 
• “een romantisch beeld van het pre-industriële tijdperk” (regels 83-85) 1 

Opmerking 
Niet goed is: “strijden voor de in hun ogen beheersbare en 
overzichtelijke wereld van toen” (regels 85-87) 

Beoordeel de spelling. 

7 B 1 

8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De milieubeweging gaat voorbij aan wetenschappelijke inzichten / hecht te 
veel aan de eigen principes. 

Ook goed: 
Het gaat de aanhangers van de milieubeweging meer om de idee dan om 
de resultaten.  

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Je kunt niet uitkomen voor een eigenschap waarvan je je niet bewust 
bent.  

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Met de afwijzende houding van de milieubeweging wordt de oplossing

voor het probleem van dierenleed ondermijnd 1 
• terwijl de milieubeweging juist zegt te strijden tegen dierenleed 1 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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 VW-1001-a-17-2-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

11 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Weliswaar gebruiken (gematigde) milieubewegingen geen geweld 1 
• maar het resultaat van hun acties is wel degelijk destructief 1 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

12 maximumscore 1 
“Het zou (…) rond 1820.” (regels 300-306) 

Beoordeel de spelling. 

13 maximumscore 5 
• De aanhangers vinden de ideologie belangrijker dan de resultaten die

ze bereiken 1 
• Beide groeperingen zijn bang voor (de destructieve / oncontroleerbare

kracht van) technologische veranderingen / zijn tegen technologie / 
willen vasthouden aan traditionele productiemethoden 1 

• Beide groeperingen strijden voor de in hun ogen beheersbare en
overzichtelijke wereld van toen 1 

• Beide groeperingen plegen vernielingen en sabotage 1 
• Leden van beide groeperingen zijn vaak goed opgeleid 1 

Opmerking 
Niet goed rekenen: Beide groeperingen bereiken hun doel niet. 

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

14 C 1 

15 maximumscore 3 
1, 3, 4, 8, 9 

indien vijf elementen juist  3 
indien vier elementen juist  2 
indien drie elementen juist  1 
indien twee of minder elementen juist 0 
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 VW-1001-a-17-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
• “integrale oplossingen” 1 
• “brede benadering van problemen (en oplossingen)” 1 
 
Opmerking 
Ook goed: “onderdeel zijn van een netwerk van honderden lokale en 
internationale bewoners-, milieu- en sociale organisaties”. 
 
 Beoordeel de spelling. 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− honger/armoede/voedselproductie (alinea 1) 
− volksgezondheid/kindersterfte (alinea 2) 
− milieuproblemen (alinea 4) 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien één element goed 0 
 
Opmerking 
Niet goed zijn antwoorden met een voorbeeldkarakter, zoals: 
− kan blindheid voorkomen 
− kan het vitamine A-gebrek drastisch verminderen 
− kan bètacaroteen produceren, een stof die in het lichaam wordt 

omgezet tot vitamine A 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 18 maximumscore 3 
drie van de volgende elementen: 
− Tekst 1 noemt het voorbeeld van Ecover. 
− Ook wordt gemeld dat de milieubeweging teruggrijpt op biologische 

landbouw, terwijl modernere technieken tot grotere opbrengsten leiden 
(en milieuvriendelijker zijn). 

− Tot slot wijst Tekst 1 erop dat Milieudefensie genmodificatie afwijst  
− en dat de Engelse Milieudefensie zich kant tegen kweekvlees.  
 
per juist element  1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 50 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 VW-1001-a-17-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Genetische modificatie is niet gevaarlijk. 
 
Opmerking 
Niet goed is: Gezondheidsschade door gentech is geen serieus probleem. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 10 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 20 maximumscore 1 

in alinea 3 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
We weten niet (zeker) wat het effect van gentech over meerdere 
generaties is.  
 
Opmerking 
Niet goed is: het voorzorgsprincipe. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 22 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens tekstfragment 3 kan gentech ernstige gevolgen hebben voor 

de voedselveiligheid / kan gentech de gezondheid van dieren schaden 1 
• Volgens tekstfragment 3 leidt gentech tot monopolievorming 1 
 
Opmerking 
Niet goed is: genencrisis 
 

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 VW-1001-a-17-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In beide gevallen wordt een bepaalde partij ervan beschuldigd niet openlijk 
uit te komen voor de eigen mening / wordt een bepaalde partij ervan 
beschuldigd de eigenlijke motieven te verzwijgen.  
 
Ook goed:  
Beide partijen leggen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naast 
zich neer als hun dat uitkomt.  
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 24 D      1 

 
 25 maximumscore 7 

 
effect op tekst 1 tekstfragment 2 tekstfragment 3 
gezondheid 
van mens  
en/of dier 

<al gegeven> 
kan helpen 
dierenleed te 
voorkomen  

wordt niet 
bedreigd door 
gentech (alinea 1) 

wordt bedreigd door 
gentech (alinea 2) 

milieu is goed voor 
het milieu 
(alinea 6 en 8) 

is niet schadelijk 
voor de natuur 
(alinea 2) 

is schadelijk voor de 
natuur (alinea 2) 

economie helpt de 
economie 
(regels 146-
152) 

versterkt 
monopolievorming 
(alinea 3) 

versterkt 
monopolievorming 
(alinea 3) 
 
ook goed: vergroot 
de concurrentiekracht 
(alinea 1)  

 
voor acht juist ingevulde cellen  7 
voor zeven juist ingevulde cellen  6 
voor zes juist ingevulde cellen  5 
voor vijf juist ingevulde cellen  4 
voor vier juist ingevulde cellen  3 
voor drie juist ingevulde cellen  2 
voor twee juist ingevulde cellen  1 
voor een of geen juist ingevulde cel  0 
 

Beoordeel de spelling. 
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 VW-1001-a-17-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
gezin en werk (regels 74-78) 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 27 maximumscore 3 
vier van de volgende elementen: 
− financiële schade 
− verminderde schoolprestaties 
− verminderde prestaties op het werk 
− het verwaarlozen van mensen om je heen  
− slaapgebrek 
− agressief gedrag 
 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien één of geen element goed 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Deze beeldschermgevoeligheid komt de vader-zoonrelatie ten goede / 
Door deze beeldschermgevoeligheid kan de vader beter met de zoon 
praten over diens fascinatie voor games. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 
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 VW-1001-a-17-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 maximumscore 4 
vijf van onderstaande uitspraken: 
− Iedereen heeft wel een verslaving. 
− Er bestaan ernstiger verslavingen (bijvoorbeeld die aan cocaïne of 

alcohol). 
− Mijn zwakke plek is dat ik beeldschermgevoelig ben. 
− Een verslaving kan het leven verrijken. 
− Beeldschermverslaving richt relatief weinig schade aan. 
− Je kunt ook veel plezier beleven aan beeldschermverslaving. 
− Beeldschermverslaving kan met eenvoudige middelen worden 

bestreden. 
 

indien vijf van bovenstaande elementen goed 4 
indien vier van bovenstaande elementen goed 3 
indien drie van bovenstaande elementen goed 2 
indien twee van bovenstaande elementen goed 1 
indien één of geen van bovenstaande elementen goed 0 
 

Maximumlengte van het antwoord: 60 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 30 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Het gaat hier om de opvatting dat je met vrouwen niet kunt praten over 
gamen / dat gamen niets voor vrouwen is / dat vrouwen niets hebben met 
spelletjes. 
 

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 31 maximumscore 2 

drie van de volgende zinnen: 
− “Hem losscheuren … over mij.” (regels 67-71) 
− “Ik kan … nodig hebben.” (regels 71-74) 
− “Of ik … pad bracht.” (regels 74-78) 
− “Ik heb … mijn methadon.” (regels 95-97) 
 

Ook goed:  
“Bij zijn … vrouw namelijk.” (regels 91-94) 
 
indien drie zinnen goed 2 
indien twee zinnen goed 1 
indien één of geen zin goed 0 
 

Beoordeel de spelling.  
 

 32 B      1 
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 VW-1001-a-17-2-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Megalomane types 
 

 33 C      1 
 

 34 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 35 maximumscore 3 
vier van de volgende elementen: 
− mode van de internationale topkwaliteit (regels 34-35) 
− dorps-mbo (regel 35) 
− (een) Cambridge aan het Katwijks Diep (regels 36-37) 
− steenkolenengels (regel 39) 
− onzinnige mode (regel 41) 
 
indien vier juist benoemde elementen 3 
indien drie juist benoemde elementen 2 
indien twee juist benoemde elementen 1 
indien een of geen juist benoemde elementen 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 

 36 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is een eenzijdige focus op vakken die ‘nut’ zouden hebben en 

daarmee geld opleveren / De geesteswetenschappen zijn slachtoffer / 
worden in hun voortbestaan bedreigd / worden afgebroken (door 
dreigend gebrek aan continuïteit) 1 

• Bij de aanstelling van hoogleraren heeft men meer oog voor financiële 
dan voor wetenschappelijk kwaliteiten / Er is sprake van morele 
corrumpering / Financiële belangen gaan vóór kwaliteit 1 

 
Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden. 
Beoordeel de spelling en grammatica. 

 
 37 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
het afschaffen van de medezeggenschap van het wetenschappelijk 
personeel (twintig jaar geleden)  
 

Maximumlengte van het antwoord: 15 woorden. 
Beoordeel de spelling. 
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 VW-1001-a-17-2-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De universiteitsbestuurders nemen alle plannen van het ministerie over 1 
• zonder dat ze daar kritisch naar kijken / zonder dat ze daar draagvlak 

voor zoeken in de universitaire gemeenschap 1 
 

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden. 
Beoordeel de spelling. 

 
 39 D      2 

 
 40 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is:  
− de idioot hoge salarissen die deze mensen willen 
− de schaalvergroting die ze nastreven 
− de grootse bouwplannen 
− het feit dat het college van bestuur zich steevast onbereikbaar houdt 

voor de wetenschappers 
 
indien drie juist benoemde elementen 2 
indien twee juist benoemde elementen 1 
indien één of geen juist benoemd element 0 
 

Beoordeel de spelling. 
 
 

Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 41 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen 
volgens onderstaande aftrekregeling in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te 
worden gebracht: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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 VW-1001-a-17-2-c 15 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden 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 Eco-extremisten negeren bewust de wetenschap, Hidde Boersma, de Volkskrant,  

27 september 2014 
tekst 2  Het beeldscherm: mijn grote liefde en mijn tiran, Thomas van Luyn, de Volkskrant,  

13 juni 2015 
tekst 3 Weer megalomaan type uit universitair bestuur, Thomas von der Dunk, de Volkskrant,  

8 december 2014 
tekstfragment 1 Technofobie, Hans Berkhuizen, de Volkskrant, 4 & 5 oktober 2014 
tekstfragment 2 Gentech is voer voor illusies, Martijn Katan, NRC 19 & 20 april 2014 
tekstfragment 3 Gentech: het paard van Troje met enthousiasme onthaald, Natasja Oerlemans en 

Niko Koffeman, Agrarisch Dagblad, 17 februari 2009 
 
 
 
 
 

einde  
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 VW-1001-a-16-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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-1001-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-1001-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 66 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.   
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 

2  Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3  Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
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woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1 De prijs van werk 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 3 maximumscore 2 
− meer regels (voor allerlei instellingen) tegenover minder regels (voor 

de arbeidsmarkt) 
− de arbeidsmarkt tegenover allerlei instellingen 
− vroeger / voor de crisis tegenover na de crisis 
 
Ook goed is: 
− arbeidstijd verkorten tegenover de werkweek verlengen 
 
indien twee van bovenstaande elementen 2 
indien één van bovenstaande elementen 1 
indien geen van bovenstaande elementen 0 
 

 4 maximumscore 1 
“De gedecimeerde vakbeweging roept eens wat.” (regels 86-88) 
 

 5 maximumscore 1 
de saamhorigheid / onderlinge verbondenheid 
 

 6 maximumscore 1 
“(Rechts wil het,) (links) slikt het.” (regel 170) 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 7 maximumscore 4 
 
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 
zin 1 Natuurlijk, er zijn best werknemers die 

van baan willen veranderen. 
constatering 

zin 2 Dan zijn ze op zoek naar 'een nieuwe 
uitdaging' of willen ze gewoon meer geld 
verdienen. 

oorzaak of precisering 

zin 3 Een nieuwe baan mag in de optiek van 
de werknemers echter niet ten koste 
gaan van hun baanzekerheid. 

voorwaarde 

zin 4 'Het gaat niet om baanzekerheid, het 
gaat om werkzekerheid', haasten 
werkgevers zich daarbij aan te tekenen.  

<al gegeven> 
Tegenwerping  

zin 5 Werknemers zouden zich volgens hen 
niet zo druk moeten maken over hun 
contract, ze moeten er gewoon voor 
zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor 
werkgevers. 

uitwerking  

zin 6 Maar dat is een wereld van verschil: 
baanzekerheid is een recht, 
werkzekerheid een gunst. 

conclusie 

 
indien vijf elementen goed 4 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Dit heeft tot consequentie dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn 
eigen slagen of mislukken / dat kwetsbare groepen het zwaarder krijgen. 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 B 
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 13 maximumscore 3 
1, 3, 4 
per juist gekozen element  1 
 

 14 maximumscore 3 
1, 4, 7 
per juist gekozen element 1 
 

 15 maximumscore 1 
“Hoger opgeleiden … het nakijken.” 
 
Ook goed: “Maatschappelijke veranderingen … zou benadrukken.” 
 

 16 maximumscore 1 
bij alinea 15 
 
 

Tekst 2 Te groot voor kennis 
 

 17 maximumscore 2 
1, 3 en 6 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 18 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Voor Bacon / voor 1600 verschafte de kerk / God de ware kennis 1 
• Na Bacon / na 1600 kan iedereen die over voldoende feiten beschikt 

tot ware kennis komen / is ware kennis verifieerbaar / is ware kennis 
alleen via wetenschap bereikbaar 1 

• Na Weinberger / In de huidige tijd weten we dat weten betrekkelijk is / 
zijn wetenschappelijke feiten betrekkelijk 1 

 
 19 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• De huidige strategie houdt in, dat wetenschappers zoveel mogelijk 

feiten verzamelen 1 
• Het uiteindelijke doel daarvan is kennis (over de wereld) te krijgen 1 
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 20 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• (We staan opnieuw op een keerpunt,) beweren zij (regels 34-35) 1 
• (Die tijd) zou (voorbij zijn) (regels 45-46) 1 
• Zonder het nu meteen met zijn radicale conclusies eens te zijn (regels 

99-101) 1 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De twee interpretaties houden in dat de wiskundige wijsheden meer 

wiskundig inzicht vereisen dan bij de auteur van de tekst aanwezig is 1 
• en dat de ‘wiskundige wijsheden’ van internet onzinnig zijn 1 
 
 

Tekst 3 Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Deze spiegel zou tonen dat wij er heel duidelijke waarden op na houden, 
maar dat we daar niet naar leven. 
 

 23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Waarden zijn idealen/moreel besef  1 
• en de normen zijn vervolgens de afspraken, het feitelijk gedrag 1 
 

 24 D 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− Badend in ons morele gelijk (ontwijken we de spiegel) 
− de gapende kloof (tussen de waarden en normen) 
− (In het groot) smelt dat moreel besef echter als sneeuw voor de zon. 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien een of geen element goed 0 
 

 26 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het artikel over hun scheiding wordt veel gelezen 1 
• Dit staat recht tegenover het gedrag dat de lezers zeggen na te 

streven 1 
• Daarmee is dit een voorbeeld van de morele crisis die in de tekst 

beschreven wordt 1 
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Tekst 4 Mens, leer te sterven! 
 

 27 maximumscore 3 
− leven – sterven 
− vroeger – nu 
− alledaagse realiteit – periferie van het menselijk bewustzijn 
− ontwikkelde wereld – andere landen 
− jong – oud 
 
indien vier van bovenstaande vijf elementen goed 3 
indien drie van bovenstaande vijf elementen goed 2 
indien twee van bovenstaande vijf elementen goed 1 
indien een of geen van bovenstaande vijf elementen goed 0 
 

 28 maximumscore 1 
“En Vadertje … en beweeg!” (regels 72-74) 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Dankzij de gezondheidszorg kunnen meer mensen oud worden 1 
• maar daardoor zijn er veel meer mensen die zorg nodig hebben 1 
• en dat maakt de gezondheidszorg onbetaalbaar 1 
 

 31 C 
 
 

Tekst 5 Oorlog en criminaliteit 
 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de doelstellingen van de daders / het motief voor het geweld / politieke 

of economische motieven 1 
• de methoden die ter bestrijding worden ingezet / het leger of de politie 

inzetten 1 
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 33 maximumscore 4 
 
Voorlopig standpunt <al gegeven> Het is beter veel politie op straat 

te hebben dan tanks en vliegtuigen. 
Argument 1 Er vallen meer slachtoffers door moord en 

doodslag dan wanneer er burgeroorlog woedt. 
Argument 2 Er wordt tegenwoordig de helft minder oorlogen 

gevoerd dan dertig jaar geleden. 
Voorbehoud Hier wordt echter de logica gevaarlijk. 
Argument bij 
voorbehoud 

Je kunt criminaliteit het beste tegengaan door 
nooit oorlogsland te worden. 

Conclusie <al gegeven> Wie in vrede investeert, krijgt 
welvaart en veiligheid op straat er gratis bij. 

 

per juist weergegeven element  1 
 

 34 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Staten die in burgeroorlog zijn trekken minder investeerders / krijgen 

minder ontwikkelingshulp / worden economisch slechter, scoren 
slechter qua mensenrechten / scoren slechter op 
millenniumdoelstellingen  1 

• en trekken daardoor nog minder investeerders  1 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Criminaliteit en oorlog zijn met elkaar verweven / In veel landen lossen 

oorlog en criminaliteit elkaar af 1 
• Bovendien blijkt het aantal doden in vredestijd hoger dan in oorlogstijd 1 
• Daarom kunnen we beter meer aandacht besteden aan het afdwingen 

van veiligheid met militaire middelen om criminaliteit tegen te gaan 1 
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 37 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 
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 naar: Rutger Bregman, De prijs van werk, de Volkskrant, 24 november 2012 
tekstfragment 1 naar: Peter Giesen, Relativeer het ik, de Volkskrant, 9 november 2013 
tekst 2 naar: Chris van der Heijden, Te groot voor kennis, De Groene Amsterdammer, 2 februari 

2012 
tekst 3 naar: Steven de Jong, Sylvie en Rafaël tonen de morele crisis aan, www.nrc.nl, 5 januari 

2013 
tekst 4 naar: Hans Schnitzler, Mens, leer te sterven!, www.devolkskrant.nl, 3 oktober 2012 
tekst 5 naar: Ko Colijn, Oorlog en criminaliteit, Vrij Nederland, 15 september 2012 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

Nederlands vwo 

 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
 
Op pagina 4, in aanvulling op vakspecifieke regel 1 geldt: 
 
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden in 
een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld, maar de 
spelling wel. 
De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor antwoorden op deze open 
vragen beperkt. 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 7 moet bij ‘zin 2’ in ‘kolom 3’ 
 
oorzaak of precisering 
 
vervangen worden door  
 
oorzaak, precisering of uitwerking 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 7 moet bij ‘zin 5’ in ‘kolom 3’ 
 
uitwerking 
 
vervangen worden door  
 
uitwerking of precisering 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 32 moet de volgende combinatie van antwoordelementen, naast 
het in het correctievoorschrift gegeven antwoord, ook goed gerekend worden: 
 

 politiek gemotiveerd geweld noemen we oorlog      1 
 economisch gemotiveerd geweld noemen we criminaliteit     1 
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Op pagina 10, bij vraag 33 moet naast het in het correctievoorschrift gegeven 
antwoord, ook goed gerekend worden: 
 
Wanneer een kandidaat bij hetzij ‘Voorbehoud´ hetzij ‘Argument bij voorbehoud´ één 
van de volgende antwoorden heeft gegeven: 
 
Er is overstelpend bewijs dat oorlog en criminaliteit met elkaar verweven zijn. 
 
Je kunt criminaliteit het beste tegengaan door nooit oorlogsland te worden. 
 
Het loont om nooit oorlogsland te worden. 
 
 
dienen daaraan 2 scorepunten te worden toegekend, ongeacht wat er bij het andere van 
deze twee gevraagde antwoordelementen als antwoord is gegeven. 
 
 
 
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.  
 
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 Nederlands vwo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 2 

 

 Nederlands 
 

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 67 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open 

vragen. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4 
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in 
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde. 
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld. 
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van 
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste 
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift. 
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dient de volgende 
aftrekregeling te worden gehanteerd: 
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze 
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten 

2 Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in 
volledige zinnen moet worden geantwoord. Voor een antwoord dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
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woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 

4 Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden 
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane 
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  Het nieuws als show 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
relativering 
 

 6 maximumscore 1 
weerlegging 
 

 7 maximumscore 1 
onderbouwing 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het format geeft het nieuws een persoonlijk aanzien. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 4 
 
Tv Kranten 
middel 1: één of twee vaste 
presentatoren 
 

middel 1: gewone Nederlanders laten 
vertellen wat ze vinden van het 
nieuws / hoe ze de gebeurtenissen 
ervaren  

middel 2: een betrokkene bij het nieuws 
wordt aan het woord gelaten 
 

middel 2: de redactie laten reageren op 
brieven en lezers laten ontmoeten 

middel 3: politici wordt de mogelijkheid 
geboden om zich als gewone mensen 
te laten zien  

middel 3: commentaren van 
columnisten krijgen een prominente 
plaats 

 
indien zes elementen juist benoemd 4 
indien vijf elementen juist benoemd 3 
indien vier elementen juist benoemd 2 
indien drie elementen juist benoemd 1 
indien twee of minder elementen juist benoemd 0 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 3 
1 stelling 
2 voorbehoud  
3 relativering 
4 conclusie  
 
indien vier elementen juist benoemd 3 
indien drie elementen juist benoemd 2 
indien twee elementen juist benoemd 1 
indien minder dan twee elementen juist benoemd 0 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Burgers zoeken naar bevestiging van hun eigen visie 1 
• Burgers zoeken hulp bij het begrijpen van de wereld 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het nieuws wordt tegenwoordig persoonlijker dan ooit gebracht 1 
• maar alle kranten hanteren daarbij hetzelfde (professionele) format 1 
 

 15 maximumscore 2 
2, 4 en 6 
 
indien drie juist benoemde zinnen 2 
indien twee juist benoemde zinnen 1 
indien minder dan twee juist benoemde zinnen 0 
 

 16 maximumscore 1 
“een licht anarchistisch en nogal eens log en inefficiënt product” 
(regels 197-199) 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De persoonlijke beleving van het nieuws wordt in beeld gebracht 1 
• De manier waarop dat gebeurt, heeft veel showelementen in zich 1 
 

 18 C 
 

 19 C 
 

 20 A 
 
 

Tekst 2  Het balboekje van de verslaggever 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Journalisten krijgen primeurs (door op de juiste wijze mee te spelen) 1 
• en pr-mensen / politici en bedrijven krijgen de gewenste media-

aandacht 1 
 
Ook goed: 
• Alle betrokken partijen bereiken hun doel 1 
• wanneer ze anderen helpen hun doel te bereiken 1 
 

 22 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Net zoals dames vroeger dansafspraken maakten voor een bal 1 
• zo maken journalisten afspraken met communicatieprofessionals / 

politici 1 
• Daarmee geeft de journalist zijn zelfstandigheid volledig op 1 
 

 24 maximumscore 1 
De burgers trekken zich van beide niet veel aan. 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De burgers hebben geen invloed op wat er in de wereld gebeurt 1 
• maar de burgers hebben bij het volgen van de berichtgeving in de 

media wel een keuze 1 
 
Ook goed:  
• De burgers willen de ontwikkelingen in de wereld wel weten 1 
• maar ze sluiten zich af van de berichtgeving in de media / staan 

onverschillig tegenover het mediacircus 1 
 

 26 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Zowel belangenorganisaties als politici hebben tegenwoordig geen 

vaste aanhang meer  1 
• Beide partijen gebruiken de media daarom om hun gedachtegoed 

openbaar te maken / om draagvlak te creëren 1 
 

 27 A 
 

 28 C 
 
 

Vragen bij tekst 1 en tekst 2 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• in tekst 1: de professionalisering van krantenredacties / de 

uniformering van het productieproces 1 
• in tekst 2: de verwevenheid van de media met de politiek en het 

bedrijfsleven / de belangenverstrengeling tussen media, politiek en 
bedrijfsleven 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens ‘Het nieuws als show’ vindt de burger de moderne media wel 

relevant 1 
• want de burger laat zich graag leiden bij het vormen van een mening / 

neemt graag kennis van meningen die de zijne bevestigen 1 
• Volgens ‘Het balboekje van de verslaggever’ vindt de burger de 

moderne media niet relevant 1 
• want de burger voelt zich niet aangesproken door de (manier van) 

berichtgeving 1 
 
 

Tekst 3  Knoppenkunde is geen computeronderwijs 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De digitale autochtonen van vandaag zijn heel handig in het gebruik van 
digitale middelen, die van morgen kunnen daarnaast ook programmeren. 
 
Ook goed:  
De digitale autochtonen van vandaag kunnen niet programmeren, die van 
morgen wel. 
 

 33 maximumscore 1 
“Algoritmen, die bij … waarde wordt gecreëerd” (regels 81-86) 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeeld 
 

 35 maximumscore 1 
aanbeveling 
 

 36 D 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de hoofdtekst moet het onderwijs leerlingen afleveren die een 

bijdrage kunnen leveren aan de verdere economische ontwikkeling van 
de maatschappij 1 

• Volgens tekstfragment 1 is het doel van onderwijs bij te dragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen / aan de culturele ontwikkeling 
van de maatschappij 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 2 
• De student betaalt de overheid een jaar extra collegegeld 1 
• Alleen daardoor is het mogelijk om onbetaald stage te lopen bij 

diezelfde overheid 1 
 

 41 B 
 

 42 C 
 

 43 C 
 

 44 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een afgestudeerde mag niet minder dan het minimumloon verdienen  1 
• De uitbuiting van afgestudeerde stagiaires kan de arbeidsmarkt 

schaden  1 
 

 45 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het tekstfragment wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 

soorten stagiaires: 1 
• de studerende stagiaire die onbetaald werk kan doen en de 

afgestudeerde stagiaire die wettelijk recht heeft op het minimumloon 1 
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
 

 46 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
antwoorden op open vragen 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering worden gebracht volgens onderstaande 
aftrekregeling:  
0 fouten    0 
1 fout of 2 fouten  1 
3 of 4 fouten   2 
5 of 6 fouten   3 
7 of meer fouten  4 
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 
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 naar Ger Groot, Het nieuws als show, De Groene Amsterdammer, 21 november 2012. 
tekst 2 naar Yvonne  Zonderop, Het balboekje van de verslaggever, De Groene Amsterdammer, 

21 november 2012. 
tekst 3 naar Peter de Waard, Knoppenkunde is geen computeronderwijs, de Volkskrant, 19 juli 

2014.  
tekst 4 naar Kimberly Pérukel, Buit de stagiaire niet uit maar betaal haar, NRC Handelsblad, 8 & 

9 november 2014.  
tekstfragment 1 naar Robbin van Pelt, We moeten kunnen weten wie we zijn, The Post Online, 

8 december 2014.   
tekstfragment 2 naar Suzanne Ruhaak, Zonder diploma is een stagevergoeding nergens voor nodig, Baaz 

27 augustus 2013.   
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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;  

Pagina: 162Voor 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-1001-a-15-1-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 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 64 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en 
grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of 
zelfs fout door wordt. 

2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een 
antwoord geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige 
overschrijding, binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra 
deelscore van 1 scorepunt toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

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

Tekst 1 Het juk van de vrijheid 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 4  
 

 2 maximumscore 1 
alinea 9 
of 
alinea 10 
 

 3 A 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 3 
De juiste functies zijn: 
1 stelling 
2 tegenwerping 
3 weerlegging 
4 nuancering 
6 conclusie 
 

indien 5 zinnen juist benoemd 3 
indien 4 zinnen juist benoemd 2 
indien 3 zinnen juist benoemd 1 
indien 2 of minder zinnen juist benoemd 0 
 

 8 A 
 

 9 C 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 165Voor 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-1001-a-15-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 10 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• De schaduwkant van (volledige) vrijheid is dat we helemaal zelf 

verantwoordelijk zijn voor de keuzen in ons leven 1 
• Dat kan leiden tot stress/faalangst / depressieve klachten / Dat kan 

ertoe leiden dat vrijheid de vrijheid van de sterksten is  1 
• De schaduwkant van broederschap is dwingend conformisme 1 
• Dat kan leiden tot uitsluiting van andersdenkenden / Dat kan leiden tot 

groepsvorming en tot vijandigheid tegen buitenstaanders 1 
 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 61-63 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien 64-66 woorden: 2 scorepunten aftrekken 
indien 67-69 woorden: 3 scorepunten aftrekken 
indien meer dan 70 woorden: 4 scorepunten aftrekken 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het begrip vrijheid wordt vaak individualistisch geïnterpreteerd  1 
• Dit leidt tot meer zelfverantwoordelijkheid  1 
• en dat wordt als een last ervaren 1 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Maatschappelijke gelijkheid is een voorwaarde om individueel ongelijk 

te zijn 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 16 maximumscore 1 
“Gelijkheid is een voorwaarde voor vrijheid voor iedereen.” (regels 148-
149) 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Omdat de Hoge Raad direct is ingegaan op behandeling van de 

vervolgvraag / niet expliciet is ingegaan op de vraag of deze gevallen 
gelijk zijn  1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

Pagina: 166Voor 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-1001-a-15-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 19 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst gaat het om algemeen-maatschappelijke gelijkheid 1 
• In tekstfragment 2 gaat het om gelijkheid in juridische zin  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 
Tekst 2 Digitaal panopticum 

 
 20 maximumscore 1 

“De verwachting was dat het web de weg zou vrijmaken voor de ultieme 
bevrijding van het individu.” (regels 6-9) 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het aantal informatiebronnen is weliswaar enorm toegenomen,  1 
• maar de verwachtingen over de mogelijkheden die internet biedt, zijn 

desondanks achterhaald / het is nog maar de vraag of die groei de 
zeggenschap van de burger ook heeft vergroot 1 

 

Opmerking 
Bij het tweede bolletje: alleen het noemen van (achterhaalde/utopische) 
verwachtingen is onvoldoende. 
 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 31-33 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien meer dan 33 woorden: 2 scorepunten aftrekken 
 

 22 maximumscore 6 
De kern van een goed antwoord is: 
 

groep  houding ten opzichte 
van internet en sociale 
media  

houding komt voort uit  

internetgebruikers te goed van vertrouwen / 
te zorgeloos / niet 
wantrouwend genoeg 

onwetendheid / het idee dat 
ze niets kan gebeuren zolang 
ze niets illegaals doen 

bedrijfsleven positief tegenover de 
mogelijkheden die 
internet biedt  

economisch positieve 
verwachtingen 

overheid aarzelend angst om achterop te raken / 
tegenzin om wetten aan te 
passen  

 

per juist ingevulde cel 1 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 23 maximumscore 1 
“De utopie van ongebreidelde vrijheid in cyberspace heeft inmiddels 
plaatsgemaakt voor de schrikbeelden van een digitaal panopticum.”  
(regels 94-97) 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 2 
Tekstdoel van de hoofdtekst is betogend, tekstdoel van tekstfragment 3 is 
informerend. 
Doelgroep van de hoofdtekst is algemeen publiek, die van tekstfragment 3 
bestaat uit ondernemers. 
 

per juist benoemd verschil 1 
 

Opmerking 
Bij doelgroep van de hoofdtekst:  
alles wat niet beperkt is tot een specifieke doelgroep kan worden goed 
gerekend.  
 

 26 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst wordt gewaarschuwd voor de aantasting van de eigen 

privacy 1 
• In tekstfragment 3 wordt ervoor gewaarschuwd de privacy van anderen 

te schenden (teneinde juridische problemen te voorkomen) 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 27 C 
 
 

Tekst 3 “Ik voel me veiliger dan op de snelweg in Nederland” 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• voordeel: de National Science Foundation zorgt voor optimale 

veiligheid 1 
• nadeel: de veiligheidsmaatregelen belemmeren het doen van 

ontdekkingen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 30 C 
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Vraag 
 

Antwoord Scores 
 

 31 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• veilig tegenover onveilig 1 
• vroeger tegenover nu 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden 1 
 
Opmerking 
Het antwoord heroïsche ontdekkingen tegenover wetenschappelijk 
onderzoek mag ook goedgekeurd worden. 
 
 

Tekst 4 Omstreden wetenschap 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
1 stelling 
2 toegeving 
3 argument 
4 verklaring 
 
indien 4 zinnen juist benoemd 2 
indien 3 zinnen juist benoemd 1 
indien 2 of minder zinnen juist benoemd 0 
 

 34 A 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 4 
• 3 1 
• 4 1 
• 6 1 
• 7 1 
 
 

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. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Pieter Hilhorst, De Groene Amsterdammer, 18 april 2012 
tekst 2 naar Frank van Vree, De Groene Amsterdammer, 13 juni 2012 
tekst 3 naar Govert Schilling, de Volkskrant, 8 december 2012 
tekst 4 naar Frank van Vree, De Groene Amsterdammer, 21 maart 2012 
tekstfragment 1 naar www.geloofongeloof.nl, laatst geraadpleegd op 28 februari 2013 
tekstfragment 2 naar www.recht.nl, laatst geraadpleegd op 1 maart 2013 
tekstfragment 3 naar www.mkbservicedesk.nl, laatst geraadpleegd op 23 mei 2014 
 
 
 

einde  
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VW-1001-a-15-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2015-1 
 

Nederlands vwo  
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 10, naast het in het 
correctievoorschrift gegeven antwoord, ook goed rekenen de volgende combinatie van 
eerste twee antwoordelementen:  
 
• De schaduwkant van (volledige) vrijheid is (meer) stress en faalangst   1 
• Dat kan ertoe leiden dat mensen aan hun hoge verwachtingen ten onder 

(dreigen te) gaan   1 
 
Opmerking 
Alleen genoemde combinatie van antwoordelementen kan worden goedgerekend. 
 
N.b.: De laatste twee antwoordelementen blijven ongewijzigd. 
 
en 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 22, naast het in het 
correctievoorschrift gegeven antwoord, ook goed rekenen de volgende combinatie van 
antwoordelementen: 
 
 
Groep houding ten opzichte van 

internet en sociale media 
houding komt voort uit 

internetgebruikers nemen die (nadelen) voor 
lief 

beloning voor geneugten van 
het internet 

bedrijfsleven ze gaan aan de nadelen 
voorbij  

economische overwegingen 

overheid aarzelend angst om achterop te raken /  
tegenzin om wetten aan te 
passen 

 
Opmerking 
Alleen genoemde combinatie van antwoordelementen over “houding ten opzichte van 
internet en sociale media” en “houding komt voort uit” kan worden goedgerekend.  
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VW-1001-a-15-1-c-A 

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 71 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en 
grammaticale oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of 
zelfs fout door wordt. 

2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een 
antwoord geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige 
overschrijding, binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra 
deelscore van 1 scorepunt toegekend. 

3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet 
meegeteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1 In je hoofd 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de aanpak van fysieke problemen tegenover die van psychische 

problemen 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 
Opmerking 
Het noemen van alleen de tegenstelling fysiek – psychisch niet goed 
rekenen. 
 

 6 maximumscore 1 
toelichting 
 

 7 maximumscore 1 
oorzaak 
 

 8 maximumscore 1 
samenvatting 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
 
1  (Psychische aandoeningen … wordt overschat.  
    (regels 190-193)) 

constatering 

2  (Waarschijnlijk komt … ‘druk’ vinden.  
    (regels 193-196)) 

oorzaak 

3  (Maar een … of werken. (regels 196-202)) tegenwerping 
4  (Juist het … bagatelliseren ervan.  
    (regels 202-206)) 

toelichting 

 

indien vier elementen goed benoemd 3 
indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 2 
bewering 3, 7 en 8 
 

indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Beide teksten geven aan dat veranderingen in de maatschappij ervoor 

hebben gezorgd dat een aantal mensen nu niet goed functioneert 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

Opmerking 
Het antwoord ‘Beide signaleren een toename van ADHD’ niet goed rekenen. 
 

 14 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Tekst 1 geeft aan dat er bij veel mensen ten onrechte grote 

terughoudendheid bestaat als het gaat om de onderkenning en 
behandeling van psychische problemen 1 

• terwijl tekstfragment 1 beweert dat mensen steeds vaker hun 
psychische problemen als behandelbaar probleem diagnosticeren 1 

• een volledig juist antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 
ook goed 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Tekst 1 geeft aan dat psychische problemen net zo goed behandeld 
moeten worden als fysieke problemen 1 

• In tekstfragment 1 is de teneur juist dat veel psychische problemen 
onoplosbaar zijn 1 

• een volledig juist antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 17 A 
 
 

Tekst 2 Het recht om de gordijnen te mogen sluiten 
 

 18 maximumscore 1 
functie 1  
 

 19 maximumscore 1 
4 Toenemende inbreuk op privacy 
 

 20 maximumscore 1 
2 Aantasting van de rechtsorde 
 

 21 maximumscore 2 
functie 1, 2 en 5 
 

indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
Twee van de volgende elementen: 
− Het biedt individueel voordeel en gemak. 
− Het helpt de burger te beschermen/bewaken. 
− Het bevordert de opsporing. 
 

per juist element 1 
 

 25 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 5 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ wordt ervan 

uitgegaan dat de overheid zich nog laat adviseren/corrigeren door de 
burgers / is er sprake van een rechtsstaat 1 

• In tekstfragment 3 wordt de staat voorgesteld als een autonoom 
machtsorgaan / wordt ervan uitgegaan dat de rechtsstaat niet meer 
bestaat / dat de burgers geen invloed meer hebben op de taak van de 
overheid 1 

• In de tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ wordt ervan 
uitgegaan dat privacy in onze samenleving nog bestaat 1  

• In tekstfragment 3 wordt ervan uitgegaan dat de burger geen privacy 
meer heeft 1 

• een volledig juist antwoord, niet langer dan 80 woorden 1 
 
 

Tekst 3 Ik heb niets te verbergen 
 

 27 B 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 2 
• advies 1 
• samenvatting 1 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 2 
• bewering 4 1 
• bewering 6 1 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het beeld van de persoon zelf wordt vervangen door het beeld van de 

verzamelde gegevens  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
(Privacy mag ondergeschikt zijn aan veiligheid wanneer de burger) 
• inzicht heeft in de gegevens die de overheid over hem verzamelt 1 
• bezwaar kan maken tegen onjuiste (interpretatie van) gegevens 1 
 

Bij woordoverschrijding dient de volgende correctie van de score te worden 
toegepast, tot een minimum van 0 scorepunten: 
indien 26-28 woorden: 1 scorepunt aftrekken 
indien meer dan 28 woorden: 2 scorepunten aftrekken 
 
 

Vragen die betrekking hebben op tekst 2 en tekst 3 gezamenlijk 
 

 34 maximumscore 2 
uitspraak 3, 4 en 5 
 

indien drie elementen goed benoemd 2 
indien twee elementen goed benoemd 1 
indien een of geen element goed benoemd 0 
 

 35 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• dat de burger op een zwarte lijst kan komen / dat alle burgers 

potentiële verdachten zijn  1 
• dat gegevens worden gebruikt zonder dat de burger daar zelf weet van 

heeft / zonder dat de burger daartegen kan protesteren 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1 
 

 36 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De tekst ‘Het recht om de gordijnen te mogen sluiten’ geeft antwoord 

op de vraag: Wat is het belang van privacy / wat is de functie van 
privacy in een rechtsstaat? 1 

• De tekst ‘Ik heb niets te verbergen’ geeft antwoord op de vraag:  
Hoe verhoudt privacy zich tot veiligheid / tot het fundament van de 
democratische rechtsstaat?  1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 60 woorden  1 
 

 37 maximumscore 1 
“In een rechtsstaat mag je ervan uitgaan dat de burger niet wordt 
achtervolgd door verouderde of foute informatie en het recht heeft om 
informatie te laten wissen of te laten verlopen.” (regels 92-97) 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 38 maximumscore 2 
Vier van de volgende voorbeelden: 
− verspreiden van naaktfoto’s (alinea 3) 
− inbreuk op geheimhouding van internetactiviteiten (alinea 4)  
− iemand begluren (alinea 5) 
− iemand chanteren (alinea 5) 
− het verzamelen/gebruiken van persoonlijke gegevens (alinea 5) 
 

indien vier voorbeelden juist 2 
indien drie voorbeelden juist 1 
indien minder dan drie voorbeelden juist 0 
 
 

Tekst 4 Leden van een kleine wereld 
 

 39 maximumscore 3 
 

Oorzaak Wonen op een klein eiland 
Direct gevolg schaarste 
Twee gevolgen  
van het directe gevolg 

- duurzaamheid 
- hulpvaardigheid  

 

per juist benoemd element 1 
 

Opmerking 
Antwoorden die bestaan uit concrete voorbeelden (bijvoorbeeld: men is 
zuinig / mensen kiezen voor degelijkheid in plaats van voor goedkope 
spullen) moeten fout gerekend worden. 
 

 40 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Doordat we ons willen verrijken (door alles efficiënter te doen / door 

ons te concentreren op kerntaken)  1 
• vinden steeds meer mensen geld belangrijker dan de medemens 1 
• en dat is te beschouwen als geestelijke verarming 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 41 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mensen op een eiland zijn meer gericht op de medemens en de 

samenleving (het spel en de medespelers) dan op geld (de knikkers) 1 
• een volledig juist antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 42 B 
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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 naar Malou van Hintum, In je hoofd – Geef de niet-normalen een kans, de Volkskrant,  

6 juli 2013 
tekst 2 naar Folkert Jensma, Het recht om de gordijnen te mogen sluiten, NRC Handelsblad,  

24 & 25 november 2012 
tekst 3 naar Daan Weggemans, ‘Ik heb niets te verbergen’ is geen sterk argument, Trouw,  

25 juni 2013 
tekst 4 naar Huibrecht Bos, Leden van een kleine wereld, VM Verenigingsmanagement, 

september 2012 
tekstfragment 1 naar Giovanni Wouters, Farmaceuten bedenken constant nieuwe aandoeningen,  

de Volkskrant, 13 augustus 2011 
tekstfragment 2 naar een open brief van de hoogleraren psychiatrie van de acht academische 

ziekenhuizen aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  
NRC Handelsblad, 21 juni 2011 

tekstfragment 3 naar een blog van Marius van Huygen in reactie op Jensma, 
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/11/24/het-recht-om-de-gordijnen-te-mogen-sluiten, 

 geraadpleegd op 3 november 2014 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
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2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 

4 Beoordelingsmodel 

 
 

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

Tekst 1  Eenzame grazers 

 
 1 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Commerciële (massa)media/activiteiten zouden fout / minderwaardig aan 
de cultuur zijn. 
 

of 
 

Een echt kunstenaar laat zich niet in met commercie. 
 

 
 2 A 

 
 3 maximumscore 1 

alinea 4 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeeld 
 

 6 maximumscore 2 
 

In de jaren 
zeventig: 

er heerste een grote afstand tussen kunst en commercie 
/ kunst mocht niet geassocieerd worden met commerciële 
activiteiten / commercie was minderwaardig aan kunst. 

Verandering 
vanaf de jaren 
zeventig: 

de grote afstand tussen kunst en commercie is 
verdwenen / kunst en commercie gaan goed samen. 

Belangrijkste 
consequentie 
van deze 
ontwikkeling: 

de elite is verdwenen / er is nog maar één soort elite: de 
media-elite / er heerst verwarring over wat tot de kunst 
gerekend kan worden en wat niet. 

 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0 
 

 7 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De elite in de jaren zestig streefde democratisering na / had een anti-

elitaire opstelling 1 
• Hierdoor kreeg het volk evenveel recht van spreken als de elite zelf  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Anti-elitaire media schrijven positief over ‘het volk’ als abstractie, maar 

zijn negatief over het ‘concrete’ volk 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Met een canon definieert de hogere klasse volgens Bourdieu wat wel 

en wat niet tot de ‘hoge kunst’ gerekend moet worden  1 
• In deze visie gebruikt de elite een canon als een middel om het 

onderscheid tussen hogere en lagere klassen duidelijker te maken 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
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Vraag Antwoord Scores

Ook goed:  
• Hoge kunsten ontleenden in de twintigste eeuw veel elementen aan de 

lage kunst / alledaagse uitingen 1 
• De elite voert een canon in als een middel om het onderscheid tussen 

(hoge en lage kunst en daarmee het onderscheid tussen) de hogere en 
lagere klassen duidelijker te maken 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is wetenschappelijk vastgesteld dat er geen verschil bestaat tussen 

high art en low culture 1 
• Volgens de kunstgeschiedenis ontleent de hoge kunst elementen aan 

de lage kunst / populaire cultuur en trivia 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 
 

 11 maximumscore 2 
Zin 1: constatering 
Zin 2: argument  
Zin 3: conclusie 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• grazers zijn (naar het citaat van Nietzsche) domme, onnadenkende 

kuddedieren 1 
• het woord eenzame is toegevoegd om te benadrukken dat wie tot de 

elite wil behoren zich zou moeten afzonderen  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 17 C 
 

 18 D 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• de ‘echte’ elite in de hoofdtekst doet knappe dingen / maakt kunst / 

heeft echt talent, de elite in tekstfragment 1 niet 1 
• de ‘echte’ elite in de hoofdtekst kan zich alleen in eenzaamheid 

ontwikkelen, terwijl de elite in tekstfragment 1 alleen bestaat bij gratie 
van de massamedia 1 

 
 

Tekst 2 De ‘geyle hoer’ van de geldzucht 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 5 
(Welke houding heeft men in Nederland ten opzichte van financiële 
gebeurtenissen in het heden en uit het verleden?) 
• In Nederland is veel belangstelling voor actuele financiële debacles 2 
• tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• men staat onverschillig / is kort van geheugen ten opzichte van de 

financiële geschiedenis 2 
 

 20.2 maximumscore 2 
(Hoe wordt deze houding historisch verklaard?) 
• een relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld “Dit was mogelijk, 

doordat...” 1 
• we in het verleden altijd financieel succesvol zijn geweest  1 
 

 20.3 maximumscore 5 
(vervolg historische verklaring) 
• De overheid trad daarbij snel en adequaat op als op die manier de 

financiële schade kon worden beperkt 2 
• tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• dezelfde overheid keek weg voor de negatieve gevolgen als er geld 

verdiend kon worden  2 
 
 

Pagina: 191Voor 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-1001-a-14-1-c  9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 20.4 maximumscore 3 
(Hoe wordt verklaard dat Nederland niet leert van de geschiedenis en hoe 
kan die verklaring worden weersproken?) 
• Nederland dicht zichzelf een onbeduidende rol toe  2 
• ondanks het feit dat Nederland nog altijd een belangrijke rol speelt in 

de financiële wereld  1 
 

 20.5 maximumscore 3 
(Welke illusie wordt daardoor in stand gehouden en hoe wordt deze 
gevoed?) 
• Men wil er koste wat kost in blijven geloven / wil de illusie in stand 

houden 1 
• dat mislukkingen het gevolg zijn van anderen en niet van eigen falen / 

financiële instellingen goede bedoelingen hebben / geen wanbeleid 
voeren 1 

• Nederlanders ontkennen liefst dat hun land een grote maar 
bedenkelijke rol heeft gespeeld in financieel opzicht 1 

 
 20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 16 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
161 - 176 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
177 - 181 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
182 - 186 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
187 - 191 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
192 - 196 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
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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 23 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Henri Beunders, Eenzame grazers / Er is geen elite meer, De Groene 

Amsterdammer, 24 februari 2011 

tekst 2 naar: Roel Janssen, De ‘geyle hoer’ van de geldzucht, De Groene Amsterdammer,  

13 april 2011 

tekstfragment 1 naar: Xandra Schutte, Alleen op een eiland, http://www.amc.nl, geraadpleegd op  

5 juni 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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VW-1001-a-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo: 
 
Op pagina 7, bij vraag 16 moet het antwoord 
 
De kern van een goed antwoord is: 
• grazers zijn (naar het citaat van Nietzsche) domme, onnadenkende kuddedieren 1 
• het woord eenzame is toegevoegd om te benadrukken dat wie tot de elite wil  
  behoren zich zou moeten afzonderen   1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden  1 
 
vervangen worden door: 
 
De kern van een goed antwoord is: 
• grazers zijn (naar het citaat van Nietzsche) domme, onnadenkende kuddedieren;   
  het woord eenzame is (juist) toegevoegd om te benadrukken dat wie tot de elite 
  wil behoren zich zou moeten afzonderen       2 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden     1 
  
Opmerking 
Als een onjuiste of onvoldoende samenhang tussen de begrippen ‘grazers’ en 
‘eenzame’ is aangebracht, ten hoogste 1 scorepunt toekennen. 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
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 wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
Het CvE 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 Nederlands vwo. 
Het College voor Examens, namens deze, de voorzitter, 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
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2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 

4 Beoordelingsmodel 

 
 

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

Tekst 1 Historici, durf lessen te trekken! 

 
 1 maximumscore 1 

alinea 2 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 9 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 3 
 

Beroepsgroep Verwijt(en) 

1 Docenten geschiedenis begrijpen weinig van hun vak. 

2 Politici bedrijven geschiedenispolitiek / misbruiken 
geschiedenis om politiek mee te bedrijven / 
gebruiken onjuiste/geen historische 
argumenten in het publieke debat. 

3 Universiteitsbestuurders kennen waarde toe aan onderzoek dat niet 
nuttig is voor de hedendaagse problemen. 

 
voor de juist aangeduide beroepsgroepen en correct aangeduide verwijten: 
indien vijf elementen goed 3 
indien vier elementen goed 2 
indien drie elementen goed 1 
indien minder dan drie elementen goed 0 
 

 4 maximumscore 1 
toegeving 
 

 5 maximumscore 1 
nuancering 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(De kritische lezer kan opmerken dat) op basis van (slechts) drie 
voorbeelden alle wetenschappelijk onderzoek naar geschiedenis  
in diskrediet wordt gebracht.  
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
tegen de subsidiëring van niet-maatschappelijk-relevant onderzoek 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 3 
 

1 Eigenlijk zou het hele promotietraject moeten 
worden afgeschaft, of in ieder geval grondig 
moeten worden herzien. 

(al gegeven: standpunt) 

2 Jonge, bevlogen historici in de kracht van 
hun leven vier jaar lang onderdompelen in 
de trivialiteit – dat verzin je toch niet? 

argument 

3 Zeker, er zijn genoeg redenen om 
terughoudend te zijn als historicus midden in 
de actualiteit. 

toegeving 

4 Als we echt zo veel zouden kunnen leren 
van het verleden, dan leefden we allang in 
het paradijs. 

(al gegeven: argument 
bij vorige zin) 

5 Maar dat is nog geen reden om de 
geschiedbeoefening tot academisch 
hobbyisme te reduceren. 

tegenwerping 

6 Laat het vak het strijdtoneel zijn van 
originele, tegendraadse en zelfs ronduit 
partijdige analyses; laat de angst voor kleine 
vergissingen, anachronismen en sweeping 
statements niet langer regeren. 

aanbeveling 

 
indien vier elementen goed 3 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
 Weliswaar leidt geschiedenis niet altijd tot geschikte inzichten / blijft de 

geschiedenis een grabbelton, 
 maar over veel zaken kan de geschiedenis ons wel iets zinnigs leren. 
 Daarom moet de historicus meer aandacht besteden aan 

maatschappelijke vraagstukken. 
 
Opmerking 
Bij lid 3 mag niet goed gerekend worden:  
Daarom kan de historicus over al onze zorgen iets zinnigs te berde 
brengen. 
 
indien drie elementen goed 2 
indien twee elementen goed 1 
indien minder dan twee elementen goed 0

Pagina: 201Voor 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-1001-a-14-2-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
“Tot overmaat … den boze.” (regels 182-187) 
 

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is:  
• volgens alinea 4 vragen politici wel aandacht voor de geschiedenis 1 
• maar volgens alinea 15 gebruiken ze zelf nauwelijks historische 

argumenten 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 3 
aanbeveling 1, 2, 4 en 10 
 
indien vier aanbevelingen goed 3 
indien drie aanbevelingen goed 2 
indien twee aanbevelingen goed 1 
indien minder dan twee aanbevelingen goed 0 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• in de hoofdtekst wordt deze geringe waardering geweten aan de 

manier waarop historici hun vak uitoefenen 1 
• in tekstfragment 1 wordt deze geringe waardering voorgesteld als een 

maatschappelijk diep verankerde ontwikkeling 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden 1 
 

 18 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 onheilspellende (ervaring)  
 (zijn) weggevaagd 
 (worden) geminacht 
 van haar voetstuk gevallen  
 (is) ontmaskerd 
 verdampt (in de postmoderne conditie) 
 
indien zes elementen goed 3 
indien vijf elementen goed 2 
indien vier elementen goed 1 
indien minder dan vier elementen goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2 Wat weerloos is, is niet per se van waarde 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 17 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 19.1 maximumscore 2 
(Wat is de visie op natuur van de natuurpuristen?) 
• Natuurpuristen verafgoden de natuur / De natuur moet bevrijd worden 

van de bemoeienissen van de mens 1 
• want die biedt een tegenwicht aan de verziekte maatschappij 1 
 

 19.2 maximumscore 5 
(standpunt ten aanzien van natuurpuristen en ontwikkeling die hieraan ten 
grondslag ligt) 
• Het geloof in de heilzaamheid van een door de mens onaangeraakte 

wildernis is in deze tijd maar moeilijk houdbaar 2 
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat)  1 
• de ‘ongerepte natuur’ bestaat niet meer in Nederland / het onderscheid 

tussen natuur en cultuur kan niet meer worden gemaakt / natuur en 
landleven in Nederland zijn tegenwoordig vergroeid met cultuur en 
geschiedenis / Nederland bestaat tegenwoordig uit kunstmatig 
gecomponeerde natuur  2 

 
 19.3 maximumscore 4 

(argumenten tegen de visie op natuurpurisme) 
• De gedachten achter het natuurpurisme zijn niet houdbaar  1 
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat/om de volgende 

redenen)  1 
• kunstmatig aangelegde natuur is net zo mooi als niet door mensen 

gecreëerde natuur 1 
• we weten niet wat de oorspronkelijke stand van de natuur is 1 
 

 19.4 maximumscore 4 
(vervolg argumenten tegen de visie op natuurpurisme) 
• nastreven van de ‘oorspronkelijke natuur’ leidt tot dierenleed  1 
• het in stand houden van ‘ongerepte natuur’ vergt een bijna totalitaire 

controle / het getuigt van hoogmoed om te denken dat je voor God kunt 
spelen 1 

• het versterkt de misvatting dat het milieu geholpen wordt door de aarde 
zo veel mogelijk in haar zuivere / door de mens onaangeraakte staat 
terug te brengen  1 

• het houdt (op irrationele gronden) de inzet van natuurbeschermende 
technologieën tegen  1 
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Vraag Antwoord Scores

 19.5 maximumscore 2 
(tweeledige conclusie) 
• We moeten worden bevrijd van het romantische natuurpurisme  1 
• We moeten erkennen dat wetenschap/technologie goed samengaat 

met eerbied voor / behoud van de natuur  1 
 

 19.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 19.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
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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 naar: Rutger Bregman, de Volkskrant, 29 september 2012 

tekst 2 naar: Patrick van der Kroef, De Groene Amsterdammer, 9 februari 2012 

tekstfragment 1 naar: René Cuperus, de Volkskrant, 10 juni 2013 

 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands ds 
 
 
 
 
 
 
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 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
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Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 

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

Tekst 1  Ik was, dus ik ben 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 4 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 9 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 14 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
− roddelgehalte 
− ramptoerisme 
− sensatiezucht 
− nattevingermeningen 
− ranzigheid 
 
indien alle vijf de woorden goed  2 
indien vier of drie woorden goed  1 
indien minder dan drie woorden goed 0 
 

 8 maximumscore 3 
− Weliswaar is er veel belangstelling voor geschiedenis 
− maar deze belangstelling is erg oppervlakkig/sensatiegericht 
− dus die geeft geen blijk van historisch besef / de historische sensatie 

wordt daarmee niet bereikt / historisch besef kan zich op basis daarvan 
niet ontwikkelen. 

 
indien alle drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
 
indien een volledig goed antwoord van maximaal 30 woorden is gegeven 1 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De auteur maakt een woordspeling op / misbruikt als het ware de term 

‘historische sensatie’ van Huizinga 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 15 woorden 1 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In alinea 10 wordt een cultuur beschreven waar historisch besef al 

volop aanwezig is 1 
• In alinea 13 wordt een cultuur beschreven waarin het historisch besef 

zich nog ontwikkelt / moet ontwikkelen 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 35 woorden 1 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een dier heeft zijn geheugen/herinnering nodig om letterlijk te kunnen 

overleven 1 
• Mensen zijn afhankelijk van geschiedenis/historisch besef om figuurlijk 

gesproken te kunnen overleven 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 30 woorden 1

Pagina: 211Voor 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-1001-a-13-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de hoofdtekst: men kan de historische dimensie erkennen en 

waarderen in hedendaagse zaken 1 
• In tekstfragment 1: men realiseert zich dat er een overgang heeft 

plaatsgevonden naar een nieuwe fase in de geschiedenis 1 
• een volledig goed antwoord van maximaal 40 woorden 1 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de hoofdtekst kan historisch besef zich alleen ontwikkelen op 

basis van historische kennis  / kan historisch besef alleen ontstaan 
nadat de historische sensatie is ervaren 1 

• Volgens tekstfragment 2 kan iedereen uit zichzelf / van jongs af aan 
historisch besef ontwikkelen 1 

• een volledig goed antwoord van maximaal 30 woorden 1 
 

 17 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• overeenkomst: in beide teksten wordt hier negatief over gesproken 1 
• verschil: in tekstfragment 3 wordt gesteld dat het doel de middelen 

heiligt, terwijl er in de hoofdtekst in absolute zin negatief over wordt 
geoordeeld 1 

• een volledig goed antwoord van maximaal 40 woorden 1 
 
 

Tekst 2  We moeten het zelf doen 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 18.1 maximumscore 2 
(probleem en hoofdoorzaak) 
• De democratie verkeert in een crisis 1 
• doordat we te veel weten / doordat zowel burgers als overheid over te 

veel informatie beschikken 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18.2 maximumscore 2 
(hoe manifesteert het probleem zich) 
• De overheid kan informatie over burgers tegen hen misbruiken 1 
• De burger beschikt over kennis waarmee hij de overheid onder druk 

kan zetten 1 
 

 18.3 maximumscore 3 
(welke oplossingsrichting en wat daarbij van belang is) 
• We moeten de democratie herijken / de verhouding tussen overheid en 

burgers herzien 1 
• Informatisering speelt daarbij een belangrijke rol / is het sleutelbegrip 1 
• De burger moet hierin zijn zelfverantwoordelijkheid nemen 1 
 

 18.4 maximumscore 2 
(hoe betrokken partijen het probleem in de hand werken: de overheid)  
• Bij de opslag van informatie staan de belangen van de overheid voorop 

/ zijn de technische mogelijkheden bepalend  1 
• De overheid houdt geen rekening met de beginselen van zelfbestuur / 

De burgers hebben nauwelijks inzage- en correctierecht 1 
 
 

 18.5 maximumscore 2 
(hoe betrokken partijen het probleem in de hand werken: de burgers)  
• Burgers geven veel (privacygevoelige) informatie over zichzelf weg via 

internet 1 
• Burgers realiseren zich niet dat de overheid (samen met het 

bedrijfsleven) informatie over hen verzamelt via internet 1 
 

 18.6 maximumscore 4 
(gevolgen voor het bestuurlijk proces en voor betrokkenen) 
• een gevolg-aanduidend element, bijvoorbeeld: Als gevolg hiervan  1 
•     is er steeds meer automatische besluitvorming op basis van informatie 

uit databases / steeds minder ruimte voor keuzes op basis van normen 
en waarden  1 

• raken burgers hun invloed op het bestuur kwijt 1 
•     verliest de politiek aan aanzien / worden politieke besluiten in twijfel 

getrokken 1 
 

 18.7 maximumscore 3 
(hoe is verbetering mogelijk) 
• De burgers moeten zelf beslissingen (kunnen) nemen die hun leven 

beïnvloeden 1 
• De technologie daarvoor is beschikbaar / Burgers moeten daartoe de 

technologie naar hun hand zetten 1 
• Dit moet je niet aan de politiek overlaten 1 
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 18.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 18.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
201 - 220 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1      naar: M. Mathijsen, NRC Handelsblad, Opinie&Debat, 18 & 19 december 2009 
tekst 2 naar: M. Februari, Vrij Nederland, 18 december 2010 
tekstfragment 1 naar: G.J. Buijs, De ontdekking van de historiciteit, Wapenveld, jaargang 51,  

nummer 1 (maart 2001), p. 6-17 
tekstfragment 2 naar: H. Goedkoop: Goed voor de evolutionaire fitness - Hoe het gaat met ons historisch 

besef  
tekstfragment 3 naar: B. van Oers (Vrije Universiteit Amsterdam), Ontwikkeling van historisch denken bij 

leerlingen in de ontwikkelingsgerichte basisschool, http://www.bertvanoers.nl/page13.php 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
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Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  Het ‘product’ krant 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 4 maximumscore 2 
• (de journalistiek) trivialiseerde (regels 31-32) 1 
• uitholling (van het nieuws) (regel 33) 1 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is te weinig echt nieuws, dus wordt er nieuws gezocht/gecreëerd 1 
• Hierdoor wordt de grens tussen echt en gecreëerd nieuws vaag 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 7 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Vroeger wilde de lezer context en analyse van het nieuws 1 
• Tegenwoordig wil de lezer een snelle opeenvolging van nieuwe feiten / 

nieuws dat voortdurend verandert / steeds nieuw nieuws 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De lezer kan door al het gecreëerde nieuws niet meer goed 

onderscheiden welke berichten de werkelijkheid weergeven en welke 
de werkelijkheid vertekenen 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
− De journalist heeft weer nieuwe dingen waarover hij kan schrijven. 
− De lezers krijgen steeds nieuw ‘nieuws’ voorgeschoteld.  
− De mensen die daardoor in het nieuws komen, krijgen de door hen 

gewenste aandacht.  
 

indien drie elementen goed  2 
indien twee elementen goed  1 
indien een of geen element goed 0 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Volgens de hoofdtekst moeten journalisten zelf bepalen welk nieuws 

de moeite waard is 1 
• Volgens tekstfragment 1 moeten journalisten zich richten naar wat de 

lezers willen weten 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 16 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Uit beide teksten kan worden afgeleid: het stellen van algemene regels 

voor journalisten helpt niet 1 
• Volgens de hoofdtekst leidt permanent debat met collega’s tot het 

gewenste inzicht OF leidt zelfreflectie tot permanent besef van wat 
publicabel nieuws is 1  

• Volgens tekstfragment 2 is de houding van de leiding bij ethische 
vraagstukken doorslaggevend 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden 1 
 
 

Tekst 2  De ontdekking van ons gebrek aan kennis 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 17.1 maximumscore 3 
(tegenstelling) 
• Er is steeds meer kennis beschikbaar / De hoeveelheid kennis groeit 1 
• een tegenstellend verband, bijvoorbeeld: maar  1 
• we vergeten steeds meer of onthouden nutteloze en onbelangrijke 

kennis  1 
 

 17.2 maximumscore 3 
(verandering en oorzaken) 
• Informatie/Kennis (groeit en) verbrokkelt / raakt gefragmenteerd / 

verspreidt zich in kleinere eenheden  1 
• doordat onderzoek steeds dieper en verder graaft  1 
• doordat de moderne technologie het mogelijk maakt deze kennis 

breder te verspreiden 1 
 

 17.3 maximumscore 2 
(gevolgen van de verandering) 
• We verliezen de grote verhaallijnen die de feiten verbinden uit het oog  1 
• Parate kennis vervliegt sneller 1 
 

 17.4 maximumscore 2 
(wat nodig is) 
• We moeten vaststellen wat we willen onthouden 1 
• en hoe we dat het beste kunnen doen 1 
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Antwoord 
 

Scores 
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 17.5 maximumscore 4 
(welk middel en hoe uitgewerkt) 
• Canonisering / Het opstellen van een canon helpt  1 
• Binnen een canon kan kennis op twee manieren geordend worden: / Er 

bestaan twee kennismodellen:  1 
• de wereldbol / een universele definitie (waarbij een begrip 

allesomvattend en uniek is)  1 
• de atlas / een hoeveelheid begrippen/kernbegrippen (die elk een deel 

van het onderwerp beschrijven)  1 
 

 17.6 maximumscore 3 
(wat verder van belang is en waarom) 
• Weten hoe feiten op te zoeken / Procedurele kennis  1 
• Feiten afleiden / Kennis die we zelf kunnen bedenken/genereren  1 
• Dit is van belang omdat we de meeste feiten nog niet kennen / omdat 

er kennis is waarvan we weten dat deze bestaat, alleen de inhoud is 
nog onbekend / er unknown unknows zijn / er zaken zijn waarvan we 
niet weten dat we ze niet weten 1 

 
 17.7 maximumscore 2 

(aanbeveling en waarom) 
• Er moet nagedacht worden over wat het waard is onthouden en 

begrepen te worden / Het is essentieel dat we zorgvuldig de feiten 
selecteren die het raamwerk van onze kennis vormen  1 

• omdat de echte explosie van informatie waarschijnlijk nog moet komen 
/ omdat er zulke grote terreinen van de informatieberg nog onverkend 
zijn  1 

 
 17.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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 17.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 
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 naar: Xandra Schutte, Het product krant en de lezer als consument,  

De Groene Amsterdammer, 28 september 2011 
tekst 2 naar: Robbert Dijkgraaf, De ontdekking van ons gebrek aan kennis,  

Van der Leeuw-lezing 2011  
tekstfragment 1 naar: Frits van Exter, Trouw, 17 september 2005 
tekstfragment 2 naar: Jan van Groesen, www.denieuwereporter.nl/onderzoek  
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  Zappen naar een volgend opwindingsmoment 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 4 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Hoe meer vrije tijd we hebben gekregen, hoe minder tijd we nemen 

voor rust / Hoe meer vrije tijd de mensen hebben gekregen, hoe 
drukker ze het hebben 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 5 maximumscore 1 
constatering 
 

 6 maximumscore 1 
toelichting 
 

 7 maximumscore 1 
conclusie 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 3 
De juiste volgorde is:  
6  4  3  1  2  5 
 
indien alle elementen goed geplaatst 3 
indien een keten van vier opeenvolgende elementen goed 2 
indien een keten van drie opeenvolgende elementen goed 1 
 

 11 C 
  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 12 maximumscore 2 
Twee juiste argumenten zijn: 
• Zo voorkomen we dat we over vijftig jaar worden geregeerd door de 

economische tijdsdruk 1 
• Zo kunnen we uit de tredmolen van de productie stappen / Er ontstaat 

ruimte voor rust en reflectie 1 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
Woordgroepen die het dwingende karakter tot uitdrukking brengen zijn: 
• “Het regime (van de economische kloktijd)” (regels 214-215) 1 
• “(hoeft te blijven) overgeven aan de eisen (die de economische tijd 

stelt)” (regels 229-231) 1 
 

 15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• In de tekst wordt bepleit zich af en toe te onttrekken aan de eisen van 

de economische tijd / meer dan nu evenwicht te brengen tussen de 
economische tijd en de natuurlijke tijdservaring 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 
Opmerking 
Wanneer nuanceringen zoals ‘af en toe’ of ‘meer dan nu’ in het antwoord 
ontbreken, geen scorepunten toekennen. 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Er is pas ruimte voor innerlijke rust / voor reflectie en/of creativiteit, als 

mensen zich niet laten opjagen/regeren door de economische tijd / 
door de externe druk 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 17 B 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 20 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is:  
• In tekstfragment 1 wordt een benadering/middel besproken om de 

economische tijdsdruk te reduceren  1 
• In de hoofdtekst wordt bepleit om af en toe helemaal te ontsnappen 

aan de economische tijdsdruk 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 
Opmerking 
Aan concrete antwoorden zoals “In tekstfragment 1 wordt het nut van een 
to do-list besproken, terwijl in de hoofdtekst wordt bepleit om meer dagen 
vrij te nemen” geen punten toekennen. 
 
 

Tekst 2  Ornament en smaakdictaat 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 3 
(invloed culturele elite) 
• De invloed van de smaakbepalende elite op de kunst in het algemeen 

is geminimaliseerd / geheel teruggedrongen / weggevallen 1 
•     een tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar 1 
• de invloed op de architectuur was en is nog altijd groot 1 
 

 21.2 maximumscore 2 
(voorschrift) 
• Onder invloed hiervan werden versieringen/ornamenten verboden /  

Het resultaat hiervan was dat versieringen/ornamenten zijn 
uitgebannen 2 

 
 21.3 maximumscore 3 

(ontwikkelingen) 
• een tijdsaanduiding die tevens zorgt voor samenhang tussen het 

voorafgaande en de twee te noemen elementen, bijvoorbeeld: Rond 
1900 hebben twee/enkele ontwikkelingen bijgedragen aan dit 
voorschrift/(smaak)dictaat: 1 

• technische ontwikkelingen / technieken in bouw en meubelmakerij 1 
• sociale ontwikkelingen / huizenbouw voor een grote, onbekende 

gebruikersgroep / social design voor grote groepen arbeiders 1  
 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 21.4 maximumscore 2 
(maatschappelijke tendensen) 
• een relatie-aanduidend element dat zorgt voor samenhang tussen het 

voorafgaande en de te noemen tendensen, bijvoorbeeld: Het 
voorschrift sloot aan bij drie/enkele maatschappelijke tendensen: 1 

• het ideaalbeeld van rein leven / een nieuwe soberheid / een nieuwe 
eerlijkheid 1 

 
 21.5 maximumscore 2 

(vervolg maatschappelijke tendensen) 
• het streven naar de verheffing van de werkende stand (door 

vakbeweging en socialisme) 1 
• het democratische beginsel van gelijkheid en gelijkwaardigheid 1 
 

 21.6 maximumscore 2 
(andere benadering) 
• Enkele bevolkingsgroepen / Allochtonen en jongeren/sportfans 1 
• houden zich niet aan dit smaakdictaat / leven zich uit in versieringen / 

laten zien dat ze een andere smaak hebben / koesteren de 
ornamentiek van merken en sportclubs 1 

 
 21.7 maximumscore 2 

(tegenstelling) 
• een tegenstelling-aanduidend element, bijvoorbeeld: Er is dus een 

tegenstelling / Aan de ene kant … aan de andere kant / Dus … maar 
toch …  1 

• eerste lid tegenstelling, bijvoorbeeld: mensen hebben kennelijk wel 
behoefte aan beeldtaal en versiering / technisch bezien is het goed 
mogelijk om versieringen aan te brengen 1 

 
 21.8 maximumscore 2 

(vervolg tegenstelling en houding auteur) 
• tweede lid tegenstelling: nog steeds geldt het smaakdictaat 1 
• Dit is iets wat de schrijver zeer verwondert / De auteur vraagt zich af 

waarom 1 
 

 21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds  
2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 
 
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 naar: Joke Hermsen, De Groene Amsterdammer, 4 november 2009 
tekst 2 naar: Abram de Swaan, NRC Handelsblad, 17 oktober 2009 
tekstfragment 1 naar: Ben Tiggelaar, Intermediair, 20 mei 2011 
 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

Nederlands vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Nederlands vwo zijn vier aanvullingen op het 
correctievoorschrift. 
 
1) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 1 moet naast het antwoord  
 alinea 2 ook alinea 3 goed gerekend worden. 
 
2) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 4 ook antwoorden goed 
 rekenen waarin de kandidaat de paradox uitlegt. 
 
3) Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 10 dient de tekst te  
 worden vervangen door: 
 

maximumscore 3 
De juiste volgorde is 6, 4, 3, 1, 2, 5      3 

 
Indien de volgorde niet juist is maar door wegstrepen van één getal  
een verder foutloze reeks ontstaat [voorbeeld 6, 1, 4, 3, 2, 5]   2 

 
Als niet op grond van het voorgaande drie of twee punten kunnen worden  
toegekend maar door het wegstrepen van twee getallen een foutloze  
reeks ontstaat [voorbeeld 6, 1, 4, 3, 5, 2]      1 

 
 
4) Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 14 moeten  
 de antwoorden “regime” en “eisen” ook goed gerekend worden. 
 
Toelichting: 
Woordgroepen  kunnen ook uit één woord bestaan. 
 
Algemene toelichting: 
Deze aanvulling is noodzakelijk vanwege enkele onvolkomenheden in het CV. Zo leidde 
de instructie bij de volgordevraag ertoe dat een verkeerd geplaatste 1. een ander effect 
had dan een verkeerd geplaatste 5. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om op 
andere onderdelen waarop door docenten vragen werden gesteld, een nadere 
toelichting te geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opmerking bij vraag 14. 
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Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  Kwajongens zijn al eeuwen de grootste boeven van  
   allemaal 

 
 1 maximumscore 1 

alinea 6 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 9 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 17 
 

 5 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
 
Te verklaren verschijnsel:   overgevoeligheid voor onaangepast gedrag 
Oorzaak: (sociale) migratie / veel mensen op nieuwe  

  posities  
Twee gevolgen: 1) burgerij in paniek / men voelt zich 

omsingeld  
2) de afstand tot ‘de ander’ herstellen 

Twee soorten middelen: 1) groepskenmerken benadrukken (parfum, 
kleding, bekakt praten)  

2) Tucht en Orde / gebods- en verbods-
bepalingen 

 
 
indien 6 elementen juist 3 
indien 5 elementen juist 2 
indien 4 elementen juist 1 
indien 3 elementen of minder juist 0 
 

 6 A 
 

 7 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het kermisverbod laat zien dat een repressief klimaat kan leiden tot 

explosieve situaties / ernstige gevolgen / periodieke uitbarstingen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het verleden was er sprake van een beschavingsoffensief dat te 

sterk/stevig werd uitgevoerd / dat tot opstanden leidde 1 
• Nu is dat niet meer het geval / nu is er geen repressie / 

maatschappelijke dwang 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 10 maximumscore 1 
uitwerking 
 

 11 maximumscore 1 
nuancering 
 

 12 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste gevolgen zijn (drie van de volgende): 
− De overgevoeligheid leidt ertoe dat men grijpt naar door paniek 

ingegeven oplossingen (zoals inzet van politie en camera’s en wijk- en 
tv-verbod).  

− De overgevoeligheid kan leiden tot straffen die niet meer in proportie 
zijn. 

− De overgevoeligheid brengt indirect de grondbeginselen van de 
rechtsstaat in gevaar. 

− De overgevoeligheid leidt tot repressie met mogelijk gewelddadige 
reacties. 

− De overgevoeligheid richt de publieke aandacht op relatief onschuldige 
wetsovertredingen. 

 
per juist gevolg 1 
 
Opmerking 
Geen punten toekennen aan antwoorden die bestaan uit concrete 
voorbeelden, zoals ‘camera’s in de wijk’ of ‘meer politie-inzet’.  
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 13 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Tegenwoordig wordt overdreven gereageerd op elke vorm van 

onaangepast gedrag / op baldadigheid van de jeugd / op kleine 
criminaliteit  1 

• De overdreven reacties kunnen leiden tot repressie en gewelddadig 
protest 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1 
 
of 
 
• De geschiedenis leert dat baldadigheid, door kwajongens gepleegd, 

niet met buitensporige maatregelen beantwoord moet worden 1 
• want overdreven reacties leiden tot uitbarstingen van volkswoede 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1 
 

 14 D 
 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste overeenkomsten zijn (twee van de volgende): 
− In het fragment wordt normvervaging genoemd als één van de 

oorzaken. In de tekst wordt gesproken over een verstoorde verhouding 
tussen plicht, moraal en vrijheid. De normvervaging past daar helemaal 
binnen.  

− In het fragment wordt benadrukt dat normhandhaving door middel van 
sanctionering alleen een idee-fixe is. In de hoofdtekst wordt gesteld dat 
sancties wellicht op korte termijn positief effect hebben maar op 
langere termijn tot geweld zullen leiden. 

− In beide teksten komt naar voren dat de politiek te veel oog zou 
hebben voor oplossingen die komen van de kant van het strafrecht / 
dat de politiek zwaardere straffen eist. 

 
per juiste overeenkomst 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 2  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt  
   een ernstige inbreuk op de democratie 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 2 
(constatering en standpunt auteur) 
• Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt nationale wetten 

en regelingen buiten werking 1 
• en vormt een ernstige inbreuk op de democratie 1 
 

 20.2 maximumscore 1 
(leidend principe) 
• Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat uit van het 

Europees Mensenrechtenverdrag / van de fundamentele rechten van 
de mens 1 

 
 20.3 maximumscore 5 

(consequenties leidend principe) 
• relatie-aanduidend element, bijvoorbeeld: maar/echter / in die situatie 1 
• Wat een fundamenteel recht is, 1 
• is in de praktijk volkomen onduidelijk / vergt een van tijd en plaats 

afhankelijke interpretatie  1 
• Wie de macht heeft om te bepalen wat een ‘fundamenteel recht’ in de 

praktijk precies betekent, 1 
• heeft de macht zijn politieke opvattingen op te leggen aan anderen 1 
 

 20.4 maximumscore 2 
(belangrijkste overeenkomst rechtssystemen) 
• De belangrijkste overeenkomst tussen het Amerikaanse rechtssysteem 

en het Europees Hof is de macht van de rechters 1 
• Die kunnen bepalen wat een ‘fundamenteel recht’ in de praktijk precies 

betekent / Die kunnen politieke uitspraken doen op allerlei gebieden 1 
 

 20.5 maximumscore 3 
(belangrijkste verschil rechtssystemen) 
• tegenstelling-aanduidend element ten opzichte van het voorafgaande, 

bijvoorbeeld: Het verschil is dat / maar 1 
• in Amerika kan de Senaat (die de benoemingen van de rechters moet 

bekrachtigen) dwarsliggen / kan de wetgever tegenwicht bieden / houdt 
de ene macht de andere in bedwang (checks and balances) 1 

• in Europa bewaakt niemand de bewakers / is er geen wetgever die (de 
interpretatie van grondrechten door) het Hof kan bijsturen 1 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 20.6 maximumscore 4 
(strijdigheid met de Nederlandse democratie en grondwet) 
• In Nederland is het parlement soeverein 1 
• Uitspraken van het Europees Hof tasten die soevereiniteit aan 1 
• In Nederland gaat de Tweede Kamer over de nationale grondrechten 1 
• en buitenlandse rechters hebben daar geen zeggenschap over 1 
 
Opmerking 
Niet goed is: In Nederland ligt het politieke gezag bij de Tweede Kamer, of:  
De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om grondrechten te zien 
als ‘handleiding’ voor de wetgever.  
 

 20.7 maximumscore 2 
 (aanbevelingen) 
• Het Europees Hof moet een radicale koerswijziging ondergaan: 1 
• het moet slechts in het geweer komen bij extreme verschrikkingen / 

extreme vormen van machtsmisbruik 1 
 

 20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 scorepunten. 
 
Schematisch: 
221 - 242 woorden: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247 woorden: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252 woorden: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257 woorden: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262 woorden: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Henri Beunders, NRC Handelsblad, 20 november 2010 
tekst 2 naar: Thierry Baudet, NRC Handelsblad, 13 november 2010 
tekstfragment 1 naar: Harm Brouwer, http://www.om.nl/actueel-0/toespraken/@154809/harm_brouwer 

_t_g_v/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 

tevens oud programma Nederlands 

 
 

 
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 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

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

Tekst 1  Pleidooi voor onzekerheid 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 B 

 
 2 D 

 
 3 B 

 
 4 B 

 
 5 B 

 
 6 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• De onzekerheid / Het nuanceren / Het aftasten van verschillende 

morele argumenten werd vervangen door duidelijkheid / 
rechtlijnigheid / onwankelbare principes 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• het verwijt van het mislukken van het integratiedebat / van het 

doodknuffelen van allochtonen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(het behalen van) de overwinning / het verslaan van de tegenstander / (het 
behalen van) het eigen gelijk  
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Omdat men bang is voor de confrontatie tussen de uitersten in de 

politiek / voor polarisatie, gaat men het debat / de nuance / diepgang 
uit de weg / Angst voor polarisatie zit een oprechte ideeënstrijd in de 
weg 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• al te sterke wil tot overtuigen / al te grote stelligheid / gebrek aan 

realisme (over waar twijfel en onzekerheid in het debat zijn te 
verwachten) 1 

• gebrek aan vertrouwen in cultuur- en religiekritiek 1 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Een moreel Esperanto gaat de verdeeldheid tussen mensen tegen. 
of 
Een moreel Esperanto maakt het debat (met gematigden onder  
de religieuzen) mogelijk. 
 

 12 maximumscore 1 
deel van een opsomming 
 

 13 maximumscore 1 
uitwerking 
 

 14 maximumscore 1 
aanbeveling 
 

 15 C 
 

 16 C 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Overeenkomst: beiden twijfelen/aarzelen / zijn onzeker / voldoen niet 

aan de standaardverwachting ten aanzien van de debater 1 
• Verschil: de zoekende spreker zoekt naar de nuance / aarzelt omdat hij 

heel precies wil formuleren / neemt de tijd voor de juiste woorden / 
probeert het debat naar een hoger plan te tillen; de hakkelende spreker 
aarzelt/twijfelt vanwege een gebrek aan (dossier)kennis / vanwege 
faalangst 2 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 3 
Kenmerken moderne debater ontleend aan ‘Pleidooi voor onzekerheid’ 
(twee van de volgende): 
− zelfverzekerd / kent geen aarzeling / rechtlijnig 
− gericht op het behalen van een overwinning / agressief/ruw 
− anti-intellectualistisch / niet gericht op de nuance/diepte 
− snel bereid tot overeenstemming 
 
per juist kenmerk  1 
 
Kenmerken moderne debater ontleend aan tekstfragment 1 
(één van de volgende): 
− beschikt over voldoende feitenkennis / goed voorbereid 
− gericht op het uiterlijk, de performance, het hoe / niet gericht op de 

inhoud 
 
voor een juist kenmerk 1 
 

 20 C 
 
 

Tekst 2  Geen nationale identiteit zonder historisch besef 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 scorepunten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 2 
(historische relatie) 
• In 1878 / Ooit werd geschiedenis (in Nederland) een verplicht vak  1 
• (Want) geschiedenisles werd gezien als een middel tot het aankweken 

van gevoel van een nationale / een eigen identiteit  1 
 

 21.2 maximumscore 3 
(ontwikkelingen) 
• Behoefte aan historisch besef werd (ook) ingegeven door de zuilen  1 
• (Maar) in de jaren zestig (van de vorige eeuw) trad 

ontzuiling/secularisatie op waardoor behoefte aan eigen identiteit 
wegviel / niemand nog behoefte had aan geschiedenis  2 
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Vraag Antwoord Scores

 21.3 maximumscore 2 
(vervolg ontwikkelingen) 
• Dat / Het wegvallen van behoefte aan identiteit tastte het 

geschiedenisonderwijs aan  1 
• Daarmee verdween het historisch besef / een gemeenschappelijke 

identiteit / Het geschiedenisonderwijs legde het af tegen 
kosmopolitisme 1 

 
 21.4 maximumscore 3 

(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Momenteel staat geschiedenis / het historische besef weer in de 

belangstelling  1 
• door veroudering idealen jaren zestig en de internationale 

ontwikkelingen  2 
 

 21.5 maximumscore 2 
(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Men is (nu) opnieuw op zoek naar een identiteit / Men herbezint zich 

op het nationaal verleden 1 
• Iedereen houdt / Velen houden zich ermee bezig (zelfs/ook de 

overheid door middel van het voorschrijven van een canon en het 
oprichten van een nationaal museum)  1 

 
 21.6 maximumscore 2 

(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Zoeken naar (nationale/eigen) identiteit dreigt (momenteel) door te 

slaan / verandert in een dwangmatig streven naar nationale 
homogeniteit  1 

• Men kan / Historici kunnen het verwijt van nationalisme (echter) 
pareren door te verwijzen naar de gebrekkige basale historische kennis 1 

 
 21.7 maximumscore 2 

(vervolg ontwikkelingen en huidige situatie) 
• Veel Nederlanders hebben het gevoel dat geschiedenis er niet toe doet 

/ Veel Nederlanders menen dat kennis van geschiedenis niet belangrijk 
is 1 

• In het openbare debat speelt de historische dimensie nauwelijks een / 
geen rol 1 

 
 21.8 maximumscore 3 

(gevolgtrekking) 
• Als hierin / in de situatie geen verandering komt, zal het historisch 

besef niet toenemen  2 
• en (zonder historisch besef) zal er van een nationale identiteit geen 

sprake zijn  1 
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 21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds  
2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Chris van der Meulen, Socialisme & Democratie, nummer 6, 2008 

tekst 2 naar: Jan Bank en Piet de Rooy, NRC Handelsblad, 4 en 5 oktober 2008 

 

 

 

 

einde  VW-1001-a-1-c* VW-1001-a-11-1-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 

tevens oud programma Nederlands 

 
 

 
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 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
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oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
scorepunten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te 
gebruiken. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, 
dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatie-element dat 
gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, kan maximaal de helft van het aantal 
scorepunten worden toegekend. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

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

Tekst 1  Red de ambtenaar! 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 2 

• Opvatting 1: Er zijn te veel ambtenaren 1 
• Opvatting 2: Ambtenaren verrichten nutteloos werk 1 
 

 2 C 
 

 3 B 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 4 
De kern van een juist antwoord is: 
• Stelling: Ambtenaren zijn (wel degelijk) belangrijk/nuttig 1 
 
• Argumenten: 3 
1 Ze verlenen diensten. 
2 Ze creëren publieke waarden. 
3 Ze zorgen voor continuïteit in het beleid. 
 
Opmerking 
Per juist argument 1 scorepunt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
tegenwerping 
 

 11 maximumscore 1 
stelling 
 
Opmerking 
Wanneer het antwoord ‘tegenwerping’ gegeven is, dit ook goed rekenen. 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 1 
toegeving 
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 2 
• 2 1 
• 5 1 
 

 15 maximumscore 3 
De kern van een juist antwoord is: 
• Het is een weinig betrouwbaar/geloofwaardig/acceptabel beeld  1 
• want in de tekst worden nauwelijks/onvoldoende/geen argumenten 

gegeven bij het geschetste beeld van politici / wordt een 
overdreven/gegeneraliseerd/gechargeerd beeld van politici geschetst 2 

 
 16 E 

 
 17 B 

 
 18 A 

 
 19 maximumscore 2 

De kern van een juist antwoord is: 
• Oplossing tekst 1: politici moeten een langetermijnvisie/ideeën 

formuleren, leiding geven, besluiten nemen (waardoor ambtenaren 
beter kunnen werken) 1 

• Oplossing tekstfragment 1: werken voor de overheid moet financieel 
aantrekkelijker gemaakt worden 1 

 

Pagina: 259Voor 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-1001-a-11-2-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  Pretpark Nederland 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 3 
(ontwikkeling en oorzaak) 
• Er is een pretparksamenleving aan het ontstaan / Er is een 

samenleving zonder rafelranden aan het ontstaan (met mensen die niet 
kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen en ontmoetingen) / 
Er is een samenleving aan het ontstaan met saaie/homogene / zeer op 
elkaar lijkende binnensteden (en winkelcentra) / Er is een samenleving 
aan het ontstaan vol veilige, voorspelbare ruimtes, (gericht op de 
verkoop van producten) 2 

• (veroorzaakt / ontstaan) door disneyisering (en mcdonaldisering) / door 
‘het opleuken’ van de openbare ruimte / door zucht tot commercieel 
benutten/uitbuiten van de ruimte 1 

 
 20.2 maximumscore 2 

(schijnbare tegenstrijdigheid) 
• Schijnbare tegenstrijdigheid die zich daarbij voordoet: 1 
• streven/zucht naar aangenaam verpozen / naar (ongeremde) vrijheid / 

naar avontuur/sensatie gaat gepaard met stringente 
regulering/intensivering van beveiliging / vastgestelde kaders (zie 
bijvoorbeeld de ‘gated communities’) 1 

 
 20.3 maximumscore 2 

(gevolgen ontwikkelingen veiligheidsbeleid van bedrijven en gevolgen voor 
individu en samenleving) 
• Beveiliging / Aanpak criminaliteit is/wordt uitbesteed aan private 

beveiligers 1 
• Veiligheid wordt (steeds vaker) (door bedrijven) instrumenteel ingezet / 

Misdaad wordt niet langer in morele, maar slechts in financiële termen 
geduid / Misdaad is pas misdaad als er financiële belangen op het spel 
staan / Een intrinsieke normstelling (bij de bestrijding van kwaad) 
ontbreekt 1 
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Vraag Antwoord Scores

 20.4 maximumscore 3 
(vervolg gevolgen etc.) 
• Veiligheid en sociale controle worden verweven met andere functies 

(om de clientèle niet af te schrikken) 1 
• De aard van de sancties verandert / is veranderd / De aard van de 

sancties is steeds vaker ontleend aan regels voor uitzetting/uitsluiting 1 
• De vrijheid van de een gaat ten koste van de ander (binnen de context 

van een aan consumptie verslingerde samenleving) / Ongedwongen 
wonen/winkelen is voorbehouden aan kleine elite 1 

 
 20.5 maximumscore 2 

(aansluiting kenmerken samenleving) 
• Mensen trekken zich terug / hebben zich teruggetrokken / hebben de 

behoefte zich terug te trekken in een (vertrouwde) private sfeer / 
‘antistedelijke’ / steriele gemeenschappen (als shopping malls) / 
gemeenschappen voor gelijkgestemden / hebben geen interesse meer 
in de wereld voorbij hun eigen genoegens / participeren niet in publieke 
ruimte / hebben geen zicht meer op algemene belangen 1 

• Het vermogen met anderen om te gaan verdwijnt / is verdwenen (met 
als risico twist en desintegratie / een gefragmenteerde samenleving) 1 

 
 20.6 maximumscore 2 

(aanbeveling) 
• Er moet een (nieuw) accent op communitaristische / niet louter 

individualistisch gerichte / meer op de gemeenschap gerichte 
benadering van vrijheid komen 2 

 
 20.7 maximumscore 2 

(onderliggende redenering) 
• Mens kan pas vrij zijn als hij zijn leven een actieve invulling geeft  1 
• in een (veilige) omgeving met / gericht op andere mensen 1 
 

 20.8 maximumscore 2 
(vervolg onderliggende redenering) 
• Ontmoetingen in de publieke ruimte moeten tot verwondering leiden 1 
• (want) buiten eigen kaders kunnen denken is essentieel voor 

burgerschap (en draagkracht volwaardige samenleving) 1 
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 20.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten. 
Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten. 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Jouke de Vries, historisch magazine Maarten!, juni/juli 2010 

tekst 2 naar: Ronald van Steden, De Groene Amsterdammer, december 2009 

tekstfragment 1 naar: Thomas von der Dunk, de Volkskrant, 5 juli 2010 

 

 

 

einde  VW-1001-a-11-2-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 

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 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Maatwerk contra kuddegeest 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 4 B 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 1 
individualisme 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
“Zij lost de problemen liever één voor één op.” (regels 144-146) 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is (drie van de volgende): 
− Ze voerden fanatieke protestacties. / Ze gingen de straat op. 
− Ze vochten een leven lang vanuit een bepaalde ideologie met 

problemen. / Ze bonden zich levenslang aan één stroming of instituut. / 
Ze beleden hun idealisme in onvoorwaardelijke saamhorigheid.  

− Ze zagen een betere wereld als één helder, overkoepelend begrip. /  
Ze zagen idealisme als totaalpakket.  

− Ze vonden dat bij idealisme het brengen van persoonlijke offers hoort. 
 
per juist kenmerk 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 2 
• verklaring 1 
• weerlegging 1 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Heijne is verontwaardigd over het feit dat idealisme tegenwoordig een 

vorm van liefdadigheid is waarbij je niet eens meer je portemonnee 
hoeft te trekken 2 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 
Indien: Hij meent dat het zelfgenoegzaam is als je denkt de wereld te 
kunnen helpen als je er zelf beter van wordt 1 
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Heijne beoordeelt het hedendaagse idealisme als ouderwetse 

liefdadigheid / als een nieuw soort egocentrisme / als een nieuwe vorm 
van zelfgenoegzaamheid 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  De liefde tot zijn land is ieder aangeboren ... 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 4  
(overeenkomsten) 
Overeenkomsten identiteit gezin en nationale staat:  1 
• men is elkaar (fysiek) nabij / men voelt verwantschap/saamhorigheid / 

trots op het eigene  1 
• men geeft elkaar een voorkeursbehandeling / men is onderling loyaal  1 
• men vormt een front tegen externe bedreigingen  1 
 

 21.2 maximumscore 2  
(gevaar) 
• Op het niveau van de (identiteit van de nationale) staat kan 

nationalisme / chauvinisme / overdreven identiteitsbesef / 
(doorgeschoten) trots leiden tot distinctiedrift / superioriteitsgevoelens / 
(ergerniswekkende) zelfgenoegzaamheid / (militant) etnocentrisme / 
onrecht / slachtpartijen  2 

 
 21.3 maximumscore 5  

(beperkende factoren plus toelichting) 
Beperkende factoren voor (al te nadrukkelijke) nationale trots / 
chauvinisme: 1 
• het beginsel van de universele mensenrechten  1 
• waardoor het incorrect is je (nog langer) te laten voorstaan op een 

willekeurig kenmerk (zoals geslacht, ras of geloofsovertuiging)  1 
• de invloed van het individualisme  1 
• (want) voor de individualist komen alleen de eigen prestaties in 

aanmerking / de individualist hecht niet aan heroïek uit het verleden / 
vindt alles wat met afkomst te maken heeft onzin / heeft een afkeer van 
nationalisme  1 
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Vraag Antwoord Scores

 21.4 maximumscore 7  
(redenering) 
Kosmopolitisme / Wereldburgerschap is geen alternatief (voor de behoefte 
aan een nationale identiteit):  1 
• want het komt niet tegemoet aan de (noodzakelijke en natuurlijke) 

behoefte ergens bij te horen / want leven zonder identiteit / zonder 
wortels bestaat niet  2 

• want identificatie met de hele wereld / een landonafhankelijke identiteit 
is niet goed mogelijk  2 

• want de nationaliteit vormt de grootst mogelijk entiteit voor onderlinge 
loyaliteit / voor het delen van belangen / want de wereld is te groot / te 
diffuus om je mee te identificeren  2 

 
 21.5 maximumscore 3  

(conclusie) 
• Er is niets mis met nationale trots / (Een beperkte mate van) nationale 

trots is acceptabel/aanvaardbaar/onvermijdbaar  2 
• want die komt voort uit een natuurlijk/aangeboren/psychologisch 

mechanisme / want mensen houden van het bekende / want trots en 
identiteit horen bij elkaar  1 

 
 22.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 22.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
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Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Gustaaf Haan, de Volkskrant, 24 februari 2007 
tekst 2 naar: Beatrijs Ritsema, HP/De Tijd, 16 november 2007 
 
 
 
 
 
 

einde  VW-1001-a-10-1-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
tevens oud programma Nederlands 

 
 

 
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 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
 
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten. 
 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Dieren zijn geen burgers – hooguit hamburgers 
 

 1 A 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 D 
 

 6 D 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
De auteur probeert de voorstanders van dierenrechten voor zich te winnen 
door te stellen dat hij de dierenkwestie uiterst serieus neemt / door te 
stellen dat hij en de dierenactivist dezelfde gedeelde zorg hebben. 
 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De mens zal verstrikt raken in een oneindige wirwar van regels  1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
− het is sympathiek om voor dierenrechten te zijn 
− de bewustwording van de (grootschalige) wijze waarop we dieren 

gruwelijk behandelen 
− het gegoochel met juridische en rechtsfilosofische begrippen (die de 

dierenvriend een rad voor de ogen draaien) 
− het geloof in de wetenschap 
 
Indien vier elementen juist 3 
Indien drie elementen juist 2 
Indien twee elementen juist 1 
Indien een of geen element juist 0 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
deel van een opsomming 
 

 12 maximumscore 1 
uitwerking 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De burger en de politicus kunnen dan heel gemakkelijk hun eigen 

verantwoordelijkheid afschuiven  1 
• Ons eigen voorstellingsvermogen en onze eigen afkeur worden dan 

uitgeschakeld (terwijl die bij de mishandeling van mensen bepalend 
zijn voor de strafmaat)  1 

 
 14 B 

 
 15 C 

 
 16 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Omdat dieren niet kunnen stemmen / niet kunnen praten/redeneren / geen 
verstand van politiek hebben. 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
• 1 1 
• 3 1 
 

 19 maximumscore 1 
3 
 

 20 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Het dier wordt menselijke eigenschappen toegedicht (zoals wensen en 
verlangens, de zucht naar vrijheid). 
of 
Mens en dier worden dezelfde verlangens / wordt dezelfde levensdrift 
toegedicht. 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 2  Gebrek aan diepgang leidt tot desinteresse 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21.1 maximumscore 5 
(typering van huidige journalistiek en overige media en hun aanpak) 
• De media gaan (zichtbaar) gebukt onder (grote) commerciële druk 2 
• Men is bang om aandacht publiek te verliezen  1 
• (Gevolg) De media kennen steeds minder diepgang / gaan steeds 

meer gehaast/oppervlakkig te werk / hanteren steeds vaker ‘kort en 
bondig’ als norm 2 

 
Opmerking 
Aan een antwoord als: Artikelen worden steeds korter/oppervlakkiger /  
Ook op radio en tv is ‘kort en bondig’ de norm / Interviews verlopen steeds 
gehaaster / kennen steeds minder diepgang / Radio- en tv-programma’s 
kennen steeds minder diepgang, één scorepunt toekennen. 
 

 21.2 maximumscore 6 
(gevolgen voor publieke debat) 
• Effect op publieke debat / Gevolgen voor publieke debat: 1 
• (Publieke) debat wordt sterk bepaald door mensen met een 

uitgesproken mening, die geen diepgravende/uitvoerige argumentatie 
nodig hebben / (door ‘bekende’ Nederlanders) die niet saai of traag zijn 
/ (Publieke) debat wordt in de media nauwelijks meer gevoerd door 
mensen met diepgang / door bedachtzame mensen / door echte 
deskundigen  3 

• Alle meningen (in het debat) tellen even zwaar mee / lijken even zwaar 
mee te tellen / Geen differentiatie meer in deskundigheid / Geen 
eenduidige waarheid meer / De waarheid lijkt een gemiddelde 
geworden van alle meningen en standpunten / Verwikipediaïsering / 
Versimpeling  2 
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Vraag Antwoord Scores

 21.3 maximumscore 7 
(effecten huidige media op burgers, politici en media zelf) 
• Effecten op burgers en politici: 1 
• desinteresse/onverschilligheid/apathie/nihilisme/cynisme / geen animo 

voor serieuze verslaggeving / geen waarde hechten aan het nieuws / 
wantrouwen jegens de media 1 

• ontwenning aan diepgang / (neiging tot) minder reflectie  1 
• aanpassing van politici / versimpeling in de politiek / versimpeling in de 

politieke verslaggeving 1 
• Effect op media zelf: 1 
• (nog meer) infotainment / (nog meer) versimpeling (van de informatie) / 

nog minder diepgang / (nog meer) manipulatie van de 
waarheid/werkelijkheid / (spiraal van) (zelf)versterking nadelige 
eigenschappen 2 

 
Opmerking 
Alleen aan een juiste combinatie van ‘groep’ en effect een score 
toekennen. 
 

 21.4 maximumscore 4 
(oproep) 
• Patroon (van desinteresse) moet worden doorbroken / Diepgang moet 

weer terug in het debat 1 
• Middelen/Door: 1 
• volksvertegenwoordigers moeten zich weer bewust worden van hun 

verantwoordelijkheid 1 
• redacties moeten weer echte deskundigen aan het woord laten 1 
 

 22.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 22.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten.
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Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Coen Simon, NRC Handelsblad, 20 maart 2009 
tekst 2 naar: Rob Wijnberg, NRC Handelsblad, 7 maart 2009 
 
 
 
 

einde  VW-1001-a-10-2-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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; 

Pagina: 282Voor 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).



 925-0011-a-VW-1-c 3 lees verder ►►►

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 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, 
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar 
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
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De aangepaste aftrekregeling voor kandidaten zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een 
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Grenzeloze literatuur 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 3 maximumscore 3 
• De knieval van veel media voor jongeren en een lager opgeleid publiek 1 
• De verschuiving van (pure) fictie naar non-fictie 1 
• De democratisering/democratiseringsbeweging van de (vroege) jaren 

’70 / van de smaak in de jaren ’70 1 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Bij beide staat grotere aandacht voor de persoon van de schrijver / 

voor non-fictionele/autobiografische aspecten van literatuur centraal 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 5 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De opvatting dat schrijvers verantwoordelijk gehouden moeten kunnen 
worden voor uitingen van hun personages. 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De opvatting dat literatuur geen zinvolle uitspraken over de werkelijkheid 
kan doen / geen algemene waarheden over de werkelijkheid kan bevatten / 
een vrijblijvend, meerduidig spel met woorden is.  
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een schrijver is niet verantwoordelijk voor de uitspraken van zijn 

personages, maar wel voor de (totale) strekking van zijn werk 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 8 maximumscore 1 
(argument op basis van) een voorbeeld 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 1 
(argument op basis van) een gevolg 
 

 10 maximumscore 1 
(argument op basis van) autoriteit 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Fictie kan een hoofdstrekking bevatten waarover lezers het eens 

kunnen worden 1 
• Fictie kan wel degelijk waarheden bevatten (die voor veel lezers 

gelden) 1 
 

 13 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Kiezen voor) de smaak van de massa is afkeurenswaardig / De smaak 
van de massa is funest voor de (hogere) literatuur. 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Poëzie is belangrijk voor mensen / Poëzie verdient het beschermd te 
worden. 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De ‘hogere’ literatuur maakt de werkelijkheid minder ondoorzichtig / 

begrijpelijker / biedt inzicht in de werkelijkheid / leert ons meer over de 
wereld 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
• 1 1 
• 4 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is (één van de volgende): 
− Het aanbieden van een (moeilijke) literaire (historische) context / 

(verplichte) canon werkt intimiderend / schrikt af / vergalt het 
leesplezier. 

− De voorstelling van de piramide (met een kleine top van hoogwaardige 
literatuur – de canon –) deugt niet. 

− Jongeren zelf maken (nog) geen onderscheid tussen hoge en lage 
cultuur / tussen wat tot de canon behoort en wat niet. / Deze 
benadering sluit niet aan bij de belevingswereld van jongeren. 

 
 20 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Overeenkomst: het literaire werk zelf wordt centraal gesteld / de 
benadering is niet-elitair / gaat uit van een ‘gedemocratiseerde smaak’. 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Centrale vraag: wat heeft de tekst de lezers van vandaag (nog) te zeggen? 
 

 22 B 
 

Tekst 2  Regeerders in een rijtjeshuis 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 23.1  maximumscore 4 
(ontwikkeling) 
• Amerikaanse model / Amerikaanse aanpak / Aanpak van solistisch 

optredende / charismatische/flamboyante / individueel opererende 
leiders / Leiderschap dat gedijt in een context van conflicten / 
Leiderschap dat gebaseerd is op het doordrukken van een eigen 
opvatting is in opmars 2 

• Leiders van het type Drees / (oude) Leiders gericht op 
(gemeenschappelijk) overleg / op (collectief) draagvlak / poldermodel 
zijn niet meer in de mode / Over de overlegcultuur wordt geschamperd 2 

 
 23.2  maximumscore 2 

(standpunt ten aanzien van oude bestuurscultuur) 
• Poldermodel/Overlegmodel is een goed model / moet gehandhaafd 

blijven / moet worden gekoesterd 2 
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Vraag Antwoord Scores

 23.3  maximumscore 2 
(argument) 
• Poldermodel / Hollandse model / Model gebaseerd op (bindende) 

kracht van collectiviteit / Gerichtheid op gemeenschappelijkheid / 
Creëren van draagvlak heeft haar kracht bewezen 2 

 
 23.4  maximumscore 2 

(ontlening argument) 
• Nederlandse aanpak/bestuurscultuur/cultuur van overleg wordt 

geprezen door de Amerikanen Tuchman en Diamond 2 
 

 23.5  maximumscore 4 
(historische gegevens) 
• Nederland wist zich ondanks een nadelige natuurlijke positie te 

ontwikkelen tot een welvarend land 2 
• Nederland wist de gevaren die een samenleving bedreigen te pareren 2 
 

 23.6  maximumscore 2 
(tekort) 
• Tegenwoordig / In huidige bestuurscultuur ontbreekt culturele vorming 

leiders / schiet culturele vorming leiders tekort 2 
 

 23.7  maximumscore 2 
(verklaring) 
• Verklaring: 1 
• tekortschietend onderwijs / geringe status cultuurvakken op de 

middelbare school / scheiding cultuur en leiderschap 1 
 

 23.8  maximumscore 3 
(oplossing) 
• Oplossing:  1 
• culturele vorming verplicht stellen in het onderwijs / invoeren in het 

basisprogramma van de universiteiten / voorbeeld aan Amerikaanse 
onderwijs nemen  2  

 
 23.a  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
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 23.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
181 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
noot 1 Bij positie 23.a en 23.b van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de  
  eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een 
  kandidaat bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u 
  bij positie 23.a een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 
 
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 naar: Hans van den Bergh, HP/De Tijd, 12 mei 2006 
tekst 2 naar: Frits van Oostrom, NRC Handelsblad, 6 januari 2007 
fragment 1 naar: Hans Hoenjet, HP/De Tijd, 24 februari 2006 
 
 
 
 
 

einde  925-0011-a-VW-1-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
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1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, 
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar 
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
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De aangepaste aftrekregeling voor kandidaten zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze volgens 
de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) van 2005. 
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een 
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  De vloek van het feminisme 
 

 1 maximumscore 1 
Het vraagstuk van het te lage geboortecijfer (waardoor de kosten voor de 
vergrijzing niet meer zijn op te brengen en de Europese cultuur zal 
verdwijnen). 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 5 maximumscore 1 
alinea 16 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 B 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
− “zonder tegensputteren” (regels 53-54) 
− “geen moeite” (regel 69)  
− “klakkeloos (omarmd)” (regels 113-114) 
− “nagebauwd” (regel 114) 
− “roept nu iedereen” (regel 115) 
 
per juist antwoord 1 
 

 8 B 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De feministische doctrine is de leerstelling / vaste overtuiging dat 

vrouwen het recht hebben zichzelf volledig te ontplooien door, net als 
mannen, te studeren en carrière te maken 2 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 11 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De auteur gelooft dat vrouwen beter met kinderen omgaan dan 

mannen / dat vrouwen beter dan mannen weten hoe je een kind aan 
moet pakken, moet troosten, moet straffen of corrigeren / dat vrouwen 
geboren opvoeders of verzorgers zijn 1 

• Aan deze overtuiging valt niet te tornen / Over deze overtuiging wordt 
niet kritisch nagedacht 1 

 
 12 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste argumenten met type argument zijn: 
• Voor een gezonde psychische ontwikkeling moet een opgroeiend kind 

veel bij zijn ouders / in de eigen omgeving zijn; argument op basis van 
nut / vooropgezette mening 1 

• Vrouwen zijn beter in kinderen opvoeden dan mannen; argument op 
basis van nut / vooropgezette mening  1 

 
Opmerking 
Alleen bij een juiste koppeling van argument en benaming argument 
kunnen scorepunten worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (drie van de volgende):  
− Professionele opvang is geen volwaardige vervanging van de liefde die 

het kind thuis krijgt. 
− Werken is helemaal niet zo leuk. 
− Thuis zijn en voor de kinderen zorgen is helemaal niet saai. 
− Vrouwen gaan beter om met kinderen dan mannen. 
 

per juist argument 1 
 

 14 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste ‘ongewenste maatschappelijke verschijnselen’ (drie 
van de volgende): 
− Het feminisme is aansprakelijk voor het lage geboortecijfer. 
− Het feminisme is een bedreiging voor de Europese cultuur. 
− Het feminisme belemmert het treffen van goede 

ouderdomsvoorzieningen. 
− Het feminisme heeft ervoor gezorgd dat de vrouw haar natuurlijke 

positie in de opvoeding van kinderen verloren heeft / heeft het voeren 
van een gezonde huishouding bemoeilijkt. 

− Het feminisme heeft verkeerde beelden aangewakkerd over de 
rolverdeling tussen man en vrouw. 

− Het feminisme is aansprakelijk voor het feit dat vrouwen vaak 
ongewenst kinderloos blijven. 

 

per juist verschijnsel 1 
 

 15 A 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Kinneging vindt dat vrouwen thuis moeten blijven en meer kinderen 

moeten krijgen (zodat in de toekomst het vergrijzingsprobleem wordt 
opgelost) 1 

• Van Praag vindt dat vrouwen meer ingezet moeten worden als 
arbeidskrachten (zodat de kosten van de vergrijzing kunnen worden 
betaald) 1 

 
 18 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord is: 
• Kinneging vindt dat kinderopvang schadelijk is 1 
• Van Praag vindt dat kinderopvang ervoor zorgt dat kinderen in een 

omgeving verkeren waar alle sociale leersituaties voorkomen 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
“Een paar uurtjes per week is zeker niet slecht en in veel gevallen zelfs 
goed voor de ontwikkeling van een kind.” (regels 160-163) 
 

Tekst 2  De overbodigheid van artikel 6 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20.1 maximumscore 2 
(problematiek) 
• Er wordt steeds vaker een beroep op artikel 6 van de Grondwet / het 

(grondwets)artikel dat de vrijheid van godsdienst waarborgt gedaan, 
om uitlatingen en gedragingen te rechtvaardigen die strijdig zijn met 
andere wetten en regels 2 

 
 20.2 maximumscore 4 

(dilemma) 
• De overheid ziet zich daardoor/steeds vaker gedwongen zich met 

godsdiensten en levensovertuigingen bezig te houden 2 
• terwijl artikel 6 (dat bedoeld is om de scheiding tussen kerk en staat te 

garanderen) juist bemoeienis van de overheid met godsdiensten en 
levensovertuigingen tegengaat 2 

 
 20.3 maximumscore 5 

(oplossingen en bezwaren tegen oplossingen) 
• De overheid zou (om uit dit dilemma te geraken) (in haar wetgeving) 

kunnen proberen nauwkeuriger te bepalen wat godsdienst is en wat tot 
godsdienstige uitingen gerekend mag worden 2 

• Het bezwaar daartegen is / Maar:  1 
• (daarbij) afgaan op wat de meerderheid vindt, zou in strijd zijn met het 

beginsel dat alle godsdiensten gelijkelijk behandeld moeten worden / 
zou kunnen betekenen dat kleine godsdiensten weinig kans hebben 
erkend te worden  2 

 
 20.4 maximumscore 1 

(vervolg oplossingen en bezwaren tegen oplossingen) 
• (maar) (daarbij) afgaan op het oordeel van individuele gelovigen leidt 

tot verwarring/onwerkbaarheid / tot partijdigheid  1 
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Vraag Antwoord Scores

 20.5 maximumscore 1 
(vervolg oplossingen en bezwaren tegen oplossingen) 
• (maar) (daarbij) afgaan op het oordeel van de rechter lost de 

problemen niet op / leidt tot maatschappelijke onrust / leidt tot 
betwistbare rechterlijke uitspraken / rechtsongelijkheid 1 

 
 20.6 maximumscore 3 

(conclusie) 
• Daarom / Conclusie:  1 
• de overheid doet er beter aan zich in haar beleid en wetgeving niet 

bezig te houden met interpretaties inzake godsdienst en godsdienstige 
uitingen 2 

 
 20.7 maximumscore 4 

(uiteindelijke consequenties) 
• (Uiteindelijke) consequenties:  1 
• artikel 6 van de Grondwet kan worden afgeschaft  1 
• de overheid zou pas van zich moeten laten horen als de grondrechten 

zoals de vrijheid van meningsuiting en het non-discriminatiebeginsel in 
het geding zijn  2 

 
 20.8 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 

taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 20.9 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
 
noot 1 Bij positie 20.8 en 20.9 van het score-invoerformulier in het programma  
  WOLF dienen de eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een  
  positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege  
  incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 20.8 een 3. Indien er geen  
  sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
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Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Andreas Kinneging, Opinio van 7-13 maart 2008 (jaargang 2, nummer 10) 
tekst 2 naar Paul de Beer, NRC Handelsblad van 27 en 28 oktober 2007 
tekstfragment naar een artikel van prof. dr. B.M.S. van Praag, NRC Handelsblad, mei 2008 
 
 
 

einde  949-0011-a-VW-2-c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
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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. 

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.
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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 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord geeft 
dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen de 
gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat een 
vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het eigenlijke 
antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in de 
opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op de 
inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
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• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee informatie-
elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen punten te worden 
toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een lezer die 
de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting bedraagt 
maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik moet worden 
verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van hoofdletters, voor 
zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten   - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten    - 2 
5 of 6 fouten    - 3 
7 of meer fouten   - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in overeenstemming 
zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, wordt een 
aangepaste aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik toegepast. Dit betreft een 
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten 
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de 
moedertaal is. 
 
De aangepaste aftrekregeling voor leerlingen zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten   - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in overeenstemming 
zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een leesbeperking 
(dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien door 
de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, worden 
voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie verder het 
beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Overheid en kunst 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 17 
 

 4 D 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De kennis (bij politieke partijen en overheid) over kunst schiet tekort / 

Over kunst bestaan allerlei misvattingen 2 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 
Indien: Politici minachten kunst / Er bestaan allerlei verschillende 
interpretaties over kunst 1 
 

 10 maximumscore 2 
• invalshoek 2  1 
• invalshoek 3 1 
 

 11 maximumscore 1 
1 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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 12 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De overheid zou (al) haar financiële steun staken/intrekken 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden 1 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
• Er zijn ook andere wezenlijke dingen die ons onderscheiden van 

andere levende wezens 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
“Het zou … zijn werk.” 
 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Aan het aspect dat kunstenaars aandacht moeten verdienen / iets 

moeten doen om voldoende geld te kunnen verdienen / zakelijk moeten 
zijn / oog moeten hebben voor de markt 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 19 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het idee dat kunst een positieve/heilzame uitwerking zou hebben op 

mensen (en samenleving) is een waanidee  2 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 
Indien: Kunst heeft een positieve/heilzame werking op mens (en 
samenleving) 0 
 

Tekst 2  Geschonden beroepseer 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 

Vraag Antwoord Scores
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 20 maximumscore 8 
(essentiële ontwikkelingen in beleving) 
• Veranderingen in beleving van het werk: 1 
• zelfrespect en identiteit worden niet langer in de eerste plaats aan 

arbeid ontleend 3 
• zelfontplooiing/gevoel/welzijn / subjectieve voorkeuren / het eigen 

belang van het individu zijn voorop komen te staan / werk moet vooral 
leuk zijn 2 

• identificatie/binding met bedrijf is verminderd / men wisselt gemakkelijk 
van baan / te sterke binding met het bedrijf wordt als burgerlijk gezien 2 

 
 21 maximumscore 5 

(essentiële ontwikkelingen in bedrijven en organisaties) 
• Veranderingen in bedrijven en organisaties:  1 
• in de bedrijven schreed/schrijdt professionalisering/rationalisering voort 

/ bedrijven zijn sterk gericht op meetbaar resultaat geworden 2 
• schaalvergroting werd doel op zich / het bedrijfsleven draait om 

concurrentie/overleving  2 
 

 22 maximumscore 7 
(kwalijke gevolgen) 
• Kwalijke gevolgen:  1 
• management verrijkt zichzelf / houdt zichzelf in stand / is belust op 

macht / het is het management niet meer om het werk zelf te doen  2 
• werknemers hebben hun beroepseer verloren / beroepen zijn uitgehold 

/ vakmanschap telt niet meer mee / arbeid is ontmenselijkt  2 
• door de uitholling van beroepen / ontmenselijking van de arbeid 

worden/zijn cultuur en samenleving ondermijnd 2 
 

 23 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. Zie Vakspecifieke regel 2 
voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 24 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens 
nooit leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten.

Vraag Antwoord Scores
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Schematisch: 
181 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 

noot 1:  
Bij positie 23 en 24 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 23 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 
 
5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Dick Tuinder, De Groene Amsterdammer, 10 september 2005 
tekst 2 naar: Ad Verbrugge, Geschonden beroepseer, Christen Democratische  
  verkenningen, Zomer 2005, p. 108-123 
 
 
 
 
 

einde  800025-1-001c* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
 
2.4 Voor een kandidaat zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit artikel 55, derde lid, 
wordt een aangepaste aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik toegepast. Dit betreft een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar 
waarin het eindexamen wordt afgelegd, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 
 
De aangepaste aftrekregeling voor leerlingen zoals bedoeld in artikel 55.3, luidt: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 - 5 fouten    - 0 
6 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 - 5 fouten    - 1 
6, 7 of 8 fouten   - 2 
9 - 13 fouten   - 3 
14 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten. 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
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De aangepaste aftrekregeling is niet van toepassing voor kandidaten met een 
leesbeperking (dyslexie), die niet vallen onder artikel 55 lid 3. 
 
2.5 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 Wie de beschaving terug wil, moet weer leren  
   balanceren 

 
 1 B 

 
 2 maximumscore 1 

alinea 5 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 8 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 12 
 

 5 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
 
Omgangsvormen zijn verruwd stelling 
doordat er te weinig evenwicht is 
tussen wat mag en kan / doordat de 
beschaafde balanceeract ontbreekt 

argument 

want men beschouwt de (spel)regels 
als een inperking van vrijheid 

subargument 

want men wordt niet graag met 
andere meningen geconfronteerd / 
men verlangt naar uniformiteit. 

subargument 

 
per juist (sub)argument 1 
 

 6 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 1 
matigheid 
 

 8 maximumscore 1 
moed 
 

 9 A 
 

 10 D 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 1 
“(Juist door …) de multiculturele uitdijing ... minderheden” 
of 
“de pluriformiteit van vandaag” 
 

 13 maximumscore 2 
• voorbehoud 1 
• uitwerking 1 
 

 14 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Alinea 10 stelt dat het omroepbestel in zijn beginjaren bedoeld was 

voor het publieke debat,  1 
• terwijl alinea 14 stelt dat de omroepen zich in de beginjaren juist 

opsloten in hun eigen ideologie / terwijl alinea 14 stelt dat het 
(verzuilde) omroepbestel juist altijd ongeschikt is geweest voor het 
voeren van het publieke debat  1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 C 
 

 18 D 
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 800049-2-001c 7 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
De ontwikkeling (door opleiding en emancipatie) naar grotere mondigheid / 
secularisering / De toegenomen (individuele) vrijheid / pluriformiteit (door 
een toestroom van immigranten) 2 
 
Minder goed: De ontwikkeling(en) in de jaren ’60 en ’70 1 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Bij het gebruik van internet vervaagt het verschil tussen het privéleven 

en de publieke ruimte 2 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

Tekst 2  Over oorlog en vrede wordt niet rationeel beslist:  
   waarom haviken vaak winnen van duiven 

 
In een goede samenvatting (maximumscore 21 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 22 maximumscore 2 
(benoeming typen adviseurs) 
• In tijden van conflicten twee typen adviseurs: de haviken en de duiven 2 
 

 23 maximumscore 8 
(omschrijving typen adviseurs) 
• De haviken geven de voorkeur aan krachtdadig optreden / zijn meer 

geneigd strijdkrachten in te zetten 2 
• twijfelen aan nut concessies 1 
• nemen bij hun tegenstanders vrijwel uitsluitend vijandigheid waar / 

ontwaren vijandige regimes die alleen de taal van het geweld verstaan 1 
 
• De duiven zijn sceptisch over het gebruik van geweld  2 
• eerder bereid tot een dialoog / eerder bereid om naar politieke 

oplossingen te zoeken 2 
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 800049-2-001c 8 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 3 
(neiging beleidsmakers en algemene verklaring) 
• Beleidsmakers zijn (bij voorbaat) geneigd de haviken meer gehoor te 

schenken 1 
• Dit komt doordat / De verklaring hiervoor is:  1 
• de menselijke geest heeft aantal neigingen die alle in het voordeel van 

de haviken zijn / de menselijke geest van nature het meest ontvankelijk 
is voor de overtuigingen van de haviken 1 

 
 25 maximumscore 3 

(psychologische mechanismen) 
• Een aantal psychologische mechanismen onderbouwt deze verklaring: 

/ Deze verklaring kan worden onderbouwd aan de hand van een aantal 
psychologische mechanismen: 1 

• mensen zijn veelal slecht toegerust om het gedrag van hun 
tegenstanders te verklaren / onderkennen slecht de beperkingen 
waaraan het gedrag van hun tegenstanders onderworpen is 1 

• begrijpen slecht hoe zij zelf bij anderen overkomen / nemen aan dat de 
ander de beperkingen aan hun gedrag onderkent / zijn geneigd het 
eigen gedrag op te vatten als reactie op het provocerende optreden 
van de ander  1 

 
 26 maximumscore 1 

(vervolg psychologische mechanismen) 
• overdreven optimisme / de illusie de zaak onder controle te hebben / 

mensen overschatten (systematisch) hun invloed op gebeurtenissen 1 
 

 27 maximumscore 2 
(vervolg psychologische mechanismen) 
• doorgaans bestaat een negatief oordeel over concessies van de 

tegenpartij / doorgaans bestaat het gevoel dat concessies van de 
tegenpartij minder waard zijn 1 

• diepgewortelde weerzin tegen het toegeven van verlies / van een 
nederlaag 1 

 
 28 maximumscore 2 

(wens) 
• Psychologisch inzicht / Inzicht in de ingewortelde neigingen van de 

mens kan er hopelijk toe bijdragen dat de haviken niet méér discussies 
winnen dan hun toekomt 2 
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 800049-2-001c 9 lees verder 

 29 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 30 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 
scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score 
bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
noot 1:  
Bij positie 29 en 30 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 29 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 
 
Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 naar: Sebastien Valkenberg, NRC Handelsblad, Opinie & Debat,  

24 maart 2007 
tekst 2 naar: Daniel Kahneman en Jonathan Renshon, NRC Handelsblad,  

3 en 4 februari 2007, oorspronkelijk verschenen in Foreign Policy 
 
 
 
 

einde  800049-2-001c*
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Nederlands 
 
 

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. 

 700025-1-001c 1 lees verder ►►►

Pagina: 318Voor 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 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 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Het poreuze zelf 
 

 1 maximumscore 2 
• 2 1 
• 4 1 
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 700025-1-001c   5 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
− de werking van onze hersenen 
− (het concept van) de autonomie van de mens 
− recente inzichten met betrekking tot de werking/vorming van onze 

hersenen 
 
Indien: 
• de historische ontwikkeling met betrekking tot het schema nature-

nurture 1 
• de houding van de politiek met betrekking tot het schema nature-

nurture 1 
• de opvattingen in de politiek ten opzichte van de autonomie van het 

individu 1 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
Hoe realistisch/reëel is de (hedendaagse/politieke) opvatting over 
autonome individuen (die hun eigen leven sturen)? 
 
Indien: 
• Hoe autonoom is het individu? 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
De overheid heeft een taak in het stimuleren van een welwillende/rijke 
omgeving. / Politici moeten zorgen voor een klimaat waarin hersenen 
kunnen gedijen. 
 
Indien: 
• Voor de ontwikkeling van het individu is een rijke/welwillende omgeving 

nodig 1 
 

 5 C 
 

 6 D 
 

 7 A 
 

 8 B 
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 700025-1-001c   6 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een stimulerende omgeving bevordert de ontwikkeling van de 

hersenen / de verbindingen tussen de hersencellen 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Autonomie veronderstelt onafhankelijkheid / volledige eigen 

verantwoordelijkheid 1 
• sociale prestatie (van de overheid/politiek) veronderstelt (juist) 

bemoeienis van de overheid / afhankelijkheid (van de burger) 1 
• deze tegenstelling is schijnbaar, want de overheid kan door het 

uitoefenen van invloed (door het beïnvloeden van omgevingsfactoren) 
bereiken dat het individu zich tot een autonoom/onafhankelijk iemand 
kan ontwikkelen 1 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 50 woorden 1 
 

 14 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 15 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 16 maximumscore 1 
alinea 13 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
“Autisme wordt ... deze stoornis.” 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Zowel in het fragment als in de tekst ‘Het poreuze zelf’ wordt grote waarde 
gehecht aan omgevingsfactoren.
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 700025-1-001c   7 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2  Wie spreek je aan, als niemand de macht heeft? 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 21 maximumscore 2 
(visie) 
• De Nederlandse democratie stelt (in vergelijking met Amerika) minder 

voor dan we denken 2 
 

 22 maximumscore 4 
(argumenten) 
• premier wordt niet gekozen, maar aangewezen door politieke elites 

(van grote partijen) 2 
• kiezers hebben nauwelijks invloed op de regeringssamenstelling 2 
 

 23 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• koningin, regerend bij erfopvolging, wijst de formateur aan (en oefent 

op die manier – ondemocratisch – invloed uit) 2 
 

 24 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• premier heeft geen (opzichtige/uitgesproken) visie (of opzichtige/ 

uitgesproken idealen) nodig (zoals presidenten die elders wel moeten 
hebben) 1 

• premier is compromisfiguur 1 
 

 25 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• premier en ministers / de regeringsdeelnemers hoeven niet aan 

verkiezingen deelgenomen te hebben 1 
• ministers kunnen veelal hun beloften niet nakomen (vanwege het 

coalitiecompromis) 1 
 

 26 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• compromissen worden gesloten tussen partijelites (niet tussen 

bevolkingsgroepen) 1 
• (gevolg:) consensus onder burgers hoeft niet terug te vinden zijn in de 

politiek / het beleid 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 2 
(vervolg argumenten) 
• in Nederland heerst het poldermodel 1 
• het poldermodel is een uitruil van deelbelangen (tussen politieke en 

andere elites) 1 
 

 28 maximumscore 4 
(vervolg argumenten) 
• doordat bijna iedereen het een beetje voor het zeggen heeft, heeft 

niemand ook echt de macht 2 
• zonder zichtbare macht kan ook niemand ter verantwoording worden 

geroepen (en is er geen democratie) 2 
 

 29 maximumscore 2 
(conclusie) 
• Nederland kan (op het vlak van democratie) nog heel wat leren van 

andere landen 2 
 

 30 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 31 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 22 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
 
 
 
 

noot 1:  
Bij positie 30 en 31 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 30 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Pagina: 325Voor 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).



 

 700025-1-001c   9 lees verder 

Schematisch: 
221 - 242: 0 scorepunten aftrek; 
243 - 247: 2 scorepunten aftrek; 
248 - 252: 4 scorepunten aftrek; 
253 - 257: 6 scorepunten aftrek; 
258 - 262: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Marjan Slob, filosoof, Het poreuze zelf, de Volkskrant, 4 september 2004 
tekst 2 naar: Boris van der Ham, Wie spreek je aan als niemand de macht heeft?, De Gids, mei-juni 

2004 
 

 
 
 
 
 

einde  700025-1-001c*
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Tekst met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door 
wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, 
binnen de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 
scorepunt toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden 
tot aan het eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van 
de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 
informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het 
gebruik van hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor 
woordvolgorde.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 
voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten  - 1 
voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten  - 4 
Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. 
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. Zie verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1  De macht aan de burger 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 2 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 5 maximumscore 2 
• 1 (een prikkelende stelling) 1 
• 4 (een schets van een herkenbare situatie) 1 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste scherpe kantjes zijn (drie van de volgende): 
− de vrijheid van het individu is beperkt 
− niet iedereen heeft dezelfde rechten/privileges 
− van zelfbestuur is geen sprake / het beleid stoelt op compromissen 

(waar niemand zich helemaal in herkent) 
− de rechten van minderheden worden bepaald door een meerderheid / 

minderheden zijn afhankelijkheid van de welwillendheid van een 
meerderheid 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 B 
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord luidt: 
Het tekstfragment bevestigt dat meerderheidsbeslissingen verkeerd 
kunnen zijn. 
 

 16 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Het tekstfragment geeft aan dat er ethisch-menselijke grenzen zijn aan 

de democratie / dat een humane, gelijke behandeling van iedereen 
belangrijker/democratischer is dan een meerderheidsbesluit / dat een 
meerderheidsbesluit dat niet uit gaat van een humane, gelijke 
behandeling van iedereen geen democratisch besluit kan zijn 2 

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Politici hebben geen / onvoldoende vertrouwen in de burger 1 
• Machthebbers staan niet gemakkelijk hun macht af 1 
 

 18 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
Burgers zijn steeds beter toegerust zelf verantwoordelijkheid te dragen / 
Burgers willen steeds meer invloed op het politieke proces / Burgers willen 
steeds meer zelf kunnen kiezen / Burgers zijn geëvolueerd tot personen 
die (steeds meer) zelf verantwoordelijkheid willen dragen / zelf willen 
kiezen/besluiten. 
 
Indien: Burgers zijn geëvolueerd 1 
 

 19 A 
 

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).



 

 700049-2-001c 7 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

Tekst 2  Overvloed en onbehagen 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de 
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de 
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke 
informatie-elementen doorgenummerd. 
 

 20 maximumscore 3 
(conclusie) 
• Gelet op de hoeveelheid boeken die men vroeger las / Gelet op de 

historie 1 
• valt het tegenwoordig wel mee met de ontlezing en de verschraling van 

de leescultuur 2 
 

 21 maximumscore 2 
(conclusie) 
Tussen het boekenvak van vroeger en nu bestaan grote verschillen 2 
 

 22 maximumscore 6 
(gevolgen overvloed) 
• De (hedendaagse) overvloed aan boeken leidt tot indigestie/ 

onbehagen bij consument, recensent en uitgever 3 
• De lezer/recensent kan de boekenproductie niet bijbenen 1 
• Het ontbreekt de lezer/recensent/uitgever aan een goede gids / Door 

de grote hoeveelheid aan boeken / een teveel aan keuzemogelijkheden 
verliest de lezer/recensent het overzicht 1 

• Het (historisch) plaatsen en duiden van boeken wordt bemoeilijkt 1 
 

 23 maximumscore 4 
(moeilijkheden moderne uitgever) 
• Het boek heeft zijn monopoliepositie als informatiedrager en bron van 

amusement verloren / Het boek / De uitgever heeft flinke concurrentie 
gekregen van andere media 1 

• De uitgever wordt (door de regels van de vrije markt) gedwongen met 
een steeds groter aanbod te komen 1 

• De zakelijke risico’s zijn groot 1 
• Het is moeilijk te bepalen welke boeken overbodig zijn / beter niet 

uitgegeven hadden kunnen worden 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 4 
(vervolg moeilijkheden moderne uitgever) 
• Het is moeilijk te bepalen wat de kwaliteit van een boek is / zal zijn 1 
• Het is moeilijk in te schatten of een boek verkoopbaar is / De 

inschattingen over de verkoopbaarheid / De adviezen m.b.t. de 
verkoopbaarheid kloppen vaak niet  1 

• De markt is onstabiel / De markt gaat gebukt onder hypes  1 
• De uitgever is afhankelijk van de ‘street credibility’ van de auteur /  

De uitgeverij is noodgedwongen ook reclamebedrijf  1 
 

 25 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden 
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit 
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De 
minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 26 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te 
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 
woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum 
van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een 
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de 
opdracht is 0 punten. 
 

noot 1:  
Bij positie 25 en 26 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
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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 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Henry Sturman, HP/De Tijd, 20 januari 2006 
tekst 2 naar: Leo de Haes, De brakke hond, nr. 87 
 

 

einde  700049-2-001c* 
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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 
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Tijdvak 1

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 dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van 
hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.  
Bij de beoordeling van spelfouten dienen schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de 
spelling van 1995 of die in overeenstemming zijn met de spelling van 2005 goed gerekend 
te worden. 
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 

voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten   - 1 

voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten   - 4 

Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 De illusies van de kenniseconomie 
 

 1  A 

 
 2  C 

 
 3  B 

 
Maximumscore 2 

 4  De kern van een goed antwoord is: 
• De vooronderstelling dat technologische innovatie (en economische groei) automatisch leidt 

(leiden) tot toename van welzijn  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 

 5  A 

 
Maximumscore 1 

 6  vaststelling 
 

 7  C 

 
Maximumscore 1 

 8  onderbouwing 
 
Maximumscore 1 

 9  gevolg 
 
Maximumscore 3 

 10  Voorbeelden van een goed citaat zijn: 
• “(Innovatie moet … zo luidt) de heilsboodschap” (regels 28-29) 
• “de illusie … maakbaar is” (regels 36-39) 
• “Dit vooruitgangsgeloof … gaande illusies” (regels 48-49) 
• “het bijna … het bestaan” (regels 55-57) 
• “deze illusie van een maakbare toekomst” (regel 59) 

 
per juist citaat  1  
 
Maximumscore 1 

 11  alinea 8 
 
Maximumscore 1 

 12  alinea 9 
 
Maximumscore 1 

 13  illusie 3: de illusie dat technologische vooruitgang de levenskwaliteit verhoogt 
 

 14  A 

 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 15  De kern van een goed antwoord is: 
• Door de voortschrijdende technologische vernieuwing zullen er (steeds) nieuwe materiële 

behoeften zijn / zal er (voortdurend) economische groei zijn  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 

 16  D 

 
 17  D 

 
 18  B 

 
Maximumscore 1 

 19  “Bedrijfsleven en … te houden.” (regels 57-60) 
 
 
Tekst 2 De appel en de mand 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd. 
 
Maximumscore 1  
(definitie) 

 20  • Corruptie is een vorm van machtsmisbruik / van misbruik van vertrouwen  1  
 
Maximumscore 2  
(kenmerken Nederlandse cultuur t.a.v. corruptie en de bestrijding ervan) 

 21  • Nederlandse samenleving kent van oudsher sluipende vorm van corruptie / In Nederland 
bestaat een neiging tot ritselen en sjoemelen  1  

• Men heeft de neiging dit gesjoemel / gebrekkige normhandhaving door de vingers te zien / 
met de mantel der liefde te bedekken / te excuseren  1  
 
Maximumscore 6  
(verklarende factoren niet afdoende zijn bestaande maatregelen) 

 22  • Bestaande maatregelen bij overheid en bedrijfsleven zijn niet afdoende:  1  
• ‘systeem’ (om organisaties in de hand te hebben) ontsnapt aan controle / organisaties zijn 

(te) complex / er kunnen niet voldoende regels zijn om alle eventualiteiten te dekken  1  
• toepasbaarheid regels is beperkt / regels kunnen kleingeestig, tegenstrijdig zijn en 

onbedoelde gevolgen hebben  1  
• regels zijn aan interpretatie onderhevig / voor meerdere uitleg vatbaar  1  
• regels worden (soms / door sommigen) (vanwege de sensatie) gesaboteerd  1  
• regels worden (door mensen aan de top) (soms) terzijde geschoven (vanwege andere 

belangen)  1  
 
Maximumscore 4  
(punten waar men op moet letten) 

 23  • Punten waarop men moet letten bij de bestrijding van corruptie op systeemniveau:  1  
• het systeem (van regels) dient evenwichtig te zijn:   1  
• overdaad aan (pietluttige) regels werkt gesjoemel in de hand  1  
• er dient ruimte voor initiatief en innovaties te blijven  1  

 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 340Voor 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).



600025-1-01c 6 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 4 
(punten waar men zich bewust van moet zijn) 

 24   • Punten waar men zich bewust van moet zijn bij de bestrijding van corruptie op 
systeemniveau:  1  

• bestaan van mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van corruptie (zoals de 
werking van het hellende vlak)  1  

• verschijnsel dat verwerpelijk gedrag niet altijd individueel wordt bepaald / inherent kan zijn 
aan het systeem  1  

• omstandigheid dat volmaakte systemen niet bestaan / alle systemen hun zwakke plekken 
hebben  1  
 
Maximumscore 2  
(verwachting burger)  

 25  • Verwachting burger:  1  
• openbare functionarissen en professionals handelen fatsoenlijk / zijn integer / zijn te 

vertrouwen  1  
 
Maximumscore 3 
(op welke manieren aan verwachting voldaan kan worden) 

 26  • Manieren waarop aan verwachting kan worden voldaan:  1  
 

• kritisch volgen organisaties/bedrijven/professionals/functionarissen 
of: 

• dreigen met schandalen / openbaarmaking in de media / onderzoeksjournalistiek / kritische 
houding bij de media jegens hooggeplaatsten / ‘integere lastpakken’  1  
 

• terugkerend debat over ethiek en integriteit openbaar bestuur  1  
 

 27  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 28  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
Bij positie 27 en 28 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de 
eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat 
bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27  
een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

noot 1 
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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.  
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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 dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 4 scorepunten. Onder incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik 
moet worden verstaan: fouten tegen de regels voor interpunctie, voor het gebruik van 
hoofdletters, voor zinsbouw, voor spelling, voor woordgebruik en voor woordvolgorde.  
Bij de beoordeling van spelfouten dienen schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de 
spelling van 1995 of die in overeenstemming zijn met de spelling van 2005 goed gerekend 
te worden.  
 
Deze aftrekregeling dient als volgt te worden toegepast: 

voor fouten tegen de regels voor interpunctie: 
1 fout of 2 fouten  - 0 
3 of meer fouten   - 1 

voor fouten tegen de regels voor de overige categorieën: 
1 fout of 2 fouten  - 1 
3 of 4 fouten   - 2 
5 of 6 fouten   - 3 
7 of meer fouten   - 4 

Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.  
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 Genoeg meningen 
 
Maximumscore 1 

 1  alinea 4 
 
Maximumscore 1 

 2  alinea 14 
 
Maximumscore 4 

 3  De kern van een goed antwoord is (drie van de volgende): 
• de individualisering van de meningsvorming 
• de democratisering van de meningsvorming 
• de (aanjagende) rol van de media 
• de intensivering van de meningsvorming 

 
per juiste hoofdoorzaak  1  
 

• een volledig goed antwoord, in totaal niet langer dan 20 woorden  1  
 
Maximumscore 3 

 4  De kern van een goed antwoord is: 
• De opvatting dat het uiten van zoveel mogelijk meningen tot een oplossing leidt / dat uit de 

botsing der meningen vanzelf een oplossing naar voren komt  1  
• De mening dat het uiten van al deze meningen alleen maar tot verwarring leidt (en niet tot 

een conclusie)  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden  1  
 

 5  A 

 
 6  C 

 
 7  D 

 
 8  C 

 
Maximumscore 3 

 9  De kern van een goed antwoord is: 
• door het (georganiseerde) wantrouwen in het gezag   1  
• door ‘buitenstaanders’ gelegenheid te geven hun persoonlijke mening te geven  1  

 
• een volledig goed antwoord, in totaal niet langer dan 20 woorden  1  

 
 10  A 

 
 11  D 

 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 12  De kern van een goed antwoord is: 
• Bij het vormen van een mening / Bij het interpreteren/volgen van feiten en gebeurtenissen 

ontbreken/ontbreekt vaste schema’s / een houvast / een systematiek / een samenhangend 
wereldbeeld  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 13  Voorbeelden van een juist citaat zijn (twee van de volgende): 
• “politieke entrepreneurs” (regel 141) 
• “opkopers (van loslopende meningen)” (regel 142) 
• “populisten” (regel 147) 

 
per juist citaat  1  
 

 14  A 

 
Maximumscore 1 

 15  “En zou er af en toe een journalist mogen uitzoeken hoe het werkelijk zit?”(regels 220-222) 
 
Maximumscore 2 

 16  Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende): 
• Een betoog: want de schrijver beargumenteert dat de vloed aan meningen niet bijdraagt aan 

oplossingen. 
• Een beschouwing: want de schrijver laat ons nadenken over het geringe resultaat van al die 

meningsvorming. 
• Een combinatie van betoog en beschouwing: want (combinatie van argumenten hierboven). 

 
Opmerking 1 
Antwoorden die de tekst primair als uiteenzetting typeren, moeten fout gerekend worden. 
Opmerking 2 
Wanneer een kandidaat een tekstsoort noemt zonder de bijbehorende juiste uitleg, 0 punten 
toekennen. 
 

 17  A 

 
 18  C 

 
 19  C 

 
Tekst 2 De kort-gebroekte denker 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd. 
 
Maximumscore 1 
(twee levenshoudingen) 

 20  Met elkaar vergeleken worden de houding van de cynicus en de houding van de onbevangen 
denker / de kort-gebroekte denker / het cynisme en de onbevangenheid. / Cynisme en 
onbevangenheid zijn twee (sterk) verschillende levenshoudingen  1  
 
Maximumscore 1 
(keuze) 

 21  Er wordt gekozen voor de tweede levenshouding / voor onbevangenheid. / De tweede 
levenshouding / Onbevangenheid verdient de voorkeur  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 
(analyse cynisme / cynicus)  

 22  • De cynicus heeft een blinde vlek  1  
• Hij voelt zich superieur aan zijn naïeve medemens  1  
• Hij durft (namelijk) de werkelijkheid in al haar slechtheid onder ogen te zien / Hij denkt 

(namelijk) te weten hoe de wereld is: slecht  1  
 
Maximumscore 4 

 23  (vervolg analyse cynisme / cynicus) 
• De cynicus bezit (evenals de optimist) een grote vooringenomenheid  1  
• Hij doet een dwangmatige poging om de wereld in één schema te passen  1  
• Door zijn eenzijdig negatieve levensvisie / Doordat hij iedereen van slechtheid verdenkt,  1  
• hoeft hij niet meer na te denken / kan hij het denken uitschakelen  1  

 
Maximumscore 4  
(analyse onbevangen denken / onbevangen denker)  

 24  • De onbevangen / kort-gebroekte denker daarentegen  1  
• probeert (juist) het kleine verschil / de details / de nuance te zien  1  
• Voor hem is het wezenlijke van het bestaan niet onder één noemer te brengen / Hij denkt 

niet in schema’s  1  
• Daarom komt het er voor hem opaan, goed te kijken en precies te oordelen  1  

 
Maximumscore 3 
(vervolg analyse onbevangen denken / onbevangen denker)  

 25  • Hij streeft naar een onbevangen blik / wil zich door de werkelijkheid laten verrassen  1  
• Hij zoekt geen bevestiging van het eigen standpunt  1  
• maar probeert open te staan voor het tegendeel / maar onderzoekt vooral wat ingaat tegen 

zijn eigen vooronderstellingen  1  
 
Maximumscore 3 
(vervolg analyse onbevangen denken / onbevangen denker) 

 26  • Hij staat kritisch tegenover feiten   1  
• en tegenover zichzelf / de eigen emoties / de eigen intuïtie  1  
• en luistert naar zijn tegenstander  1  

 
 27   Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 

samenvatting1) 
   Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 

totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 28   Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
 
 
Bij positie 27 en 28 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de 
eventuele aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat 
bijvoorbeeld 3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27  
een 3. Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

noot 1 
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Schematisch: 
180 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni 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.  
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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 dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   N.B. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, 
hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 De sublieme sigaret 
 

 1  B 

ntwoorden Deel- 
scores

 
 2  A 

 
 3  B 

 
 4  C 

 
 5  B 

 
 6  B 

 
 7  C 

 
 8  B 

 
 9  B 

 
Maximumscore 2 

 10  Vier van de volgende begrippenparen: 
• eros/liefde en thanatos/doodsdrift 
• esthetiek/schoonheid en gevaar  
• lekker en vies 
• weerzin/afkeer en genot 
• rationaliteit en irrationaliteit 
• leven en dood 

 
Indien vier begrippenparen goed  2  
Indien drie of twee begrippenparen goed  1  
Indien minder dan twee begrippenparen goed  0  
 

 11  C 

 
 12  D 

 
 13  B 

 
Maximumscore 2 

 14  Kern van een goed antwoord is: 
• Het is een plicht / Het is vanzelfsprekend/natuurlijk om zo gezond mogelijk te leven / om 

zo lang mogelijk te leven  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 

 15  A 

 
 16  B 

 
 17  A 
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 A
 
 

ntwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 3 
 18  Kern van een goede redenering is: 

• Wat gevaarlijk is oefent aantrekkingskracht uit. 
Voorlichting maakt duidelijk wat gevaarlijk is  1  
 

• Voorlichting vergroot (dus) de aantrekkingskracht van wat als gevaarlijk wordt beschouwd 
en heeft daardoor een averechts effect  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 19  Kern van een goed antwoord is: 
• Dat roken genotvol is / de angst voor de dood bezweert / verzoent met het leven / subliem is  1  

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 10 woorden  1  

 
Maximumscore 2 

 20  Vindt de kandidaat het verwijt ‘terecht’ dan zijn voorbeelden van goede argumenten: 
• zij somt een hele reeks redenen op om te (gaan) roken, zonder daar een kritische 

aantekening bij te maken; 
• zij is een voorstander van het sublieme, waartoe ook het roken behoort; 
• zij meent dat er een recht is op ongezond leven, op onverstandig leven / zij verzet zich 

tegen een deugdzaam leven (en verheerlijkt daardoor het roken); 
• zij meent dat zonder het sublieme (waartoe het roken kan behoren) het leven ondragelijk is. 

 
Vindt de kandidaat het verwijt ‘onterecht’ dan zijn voorbeelden van goede argumenten: 

• zij verheerlijkt het roken niet en hemelt het niet op, maar keert zich slechts tegen het 
fanatisme van de anti-rokers / tegen de selectieve verontwaardiging; 

• zij toont slechts begrip voor het roken / doet geen poging anderen tot roken aan te zetten; 
• zij geeft ook duidelijk aan oog te hebben voor de negatieve aspecten van het roken. 

 
Opmerking 
Het oordeel (het antwoord: ‘terecht’ of ‘onterecht’) van de kandidaat wordt niet 
beoordeeld; er worden slechts scorepunten toegekend aan het argument voor dit oordeel; 
er mogen geen scorepunten worden toegekend als een indicatie voor ‘terecht’ of ‘onterecht’ 
ontbreekt en als het door de kandidaat gegeven argument niet correspondeert met het 
gegeven oordeel.  
 
Maximumscore 2 

 21  Kern van een goed antwoord is: 
De schrijver van fragment 2 meent dat Schutte een positief oordeel heeft over roken omdat 
het om een cultureel verschijnsel gaat,  1  
maar Schutte laat slechts zien dat roken culturele dimensies heeft (zonder daar een 
waardeoordeel over te hebben)  1  
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 A
 
 
Tekst 2 Tegen de tirannie van het persoonlijke 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd. 

ntwoorden Deel- 
scores

 
Maximumscore 4 
(ontwikkeling bij overheid) 

 22  • Overheid heeft zich ontwikkeld  1  
 

• van hiërarchische/autoritaire/formalistische overheid   1  
• tot overheid die gedoogt/luistert/interactief is  1  
• en tot zorgzame overheid / overheid die zich richt op een gelijkwaardige/communicatieve 

verhouding tot de burgers  1  
 
Maximumscore 3 
(ontwikkeling bij burger) 

 23  • Burger heeft zich ontwikkeld  1  
 

• van burger/citoyen die zijn politieke rechten in overeenstemming behoort te brengen met 
het algemeen belang  1  

• tot privé-persoon/bourgeois in de staatsvrije ruimte van burgerlijke vrijheden  1  
 
of: 

• tot burger die vrijheid van handelen wil  1  
• maar die overheid verantwoordelijk stelt voor de gevolgen  1  

 
of: 

• tot burger die zelf wil beschikken over leven en moment van dood  1  
• maar die overheid vuile werk laat opknappen  1  

 
Indien:  
tot een veeleisend kind  1  
 
Maximumscore 3 
(gevolg voor politieke cultuur) 

 24  • Gevolg voor politieke besluitvorming / politieke cultuur:  1  
 

• het onderscheid tussen persoonlijk en algemeen belang  1  
• vervaagt / is vervaagd  1  

 
Indien:  
burger bestookt de politiek met persoonlijke aanspraken  1  
 
Indien:  
het karakter van de politiek is ingrijpend veranderd  0  
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Maximumscore 3 
(gevolg voor maatschappelijke moraal) 

Antwoorden Deel- 
scores

 25  • Gevolg voor de maatschappelijke moraal:  1  
 

• er kan niet langer overeenstemming worden bereikt  1  
• over gemeenschappelijke waarden en normen  1  

 
Indien:  
intieme kwesties die betrekking hebben op het persoonlijke leven van de burger worden 
meer en meer vertaald in maatschappelijke vraagstukken  1  
 
Indien:  
de emotiecultuur heeft de overhand gekregen / is het publieke domein (van staat en 
burgerschap) binnengedrongen  1  
 
Maximumscore 3 
(probleem als gevolg van verandering in maatschappelijke moraal) 

 26  • Gevolg:  1  
 

• (veel) maatschappelijke vraagstukken worden onoplosbaar / zijn onoplosbaar geworden  2  
 
of:  

• in de gezondheidszorg kunnen geen verantwoorde keuzes meer worden gemaakt (omdat 
algemene regels voorbij gaan aan de specifieke behoeftes van het individu)  2  
 
Indien: 
er zijn geen door alle burgers onderschreven en eenduidige definities meer van wat 
(menswaardig) leven en dood is  1  
 
Indien:  
het definiëren van wat leven, dood en menswaardigheid is, lijkt een kwestie van macht 
geworden  1  
 
Maximumscore 3 
(aanbeveling) 

 27  • Voor het goed functioneren van de democratie  1  
 

• moet (in de politiek) het onderscheid hersteld worden  1  
• tussen het persoonlijke en het algemene belang  1  

 
of: 

• moet de burger zich weer aanpassen aan zijn formele rollen in de maatschappij / weer zijn 
rol spelen  1  

• volgens het klassieke burgerschapsideaal  1  
 
of: 

• moet er een einde gemaakt worden aan de tirannie van het persoonlijke  2  
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 28  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 29  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij  
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Schematisch: 
180 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
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 1 juni naar de Citogroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 28 en 29 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 28 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
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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 dit examen Nederlands VWO kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
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   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de in 

de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op 

de inhoud, samenhang en formulering: 
    • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   N.B. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, 
hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1 Intellectuele pleinvrees 
 

 1  C 

ntwoorden Deel- 
scores

 
 2  A 

 
 3  A 

 
 4  B 

 
 5  B 

 
 6  D 

 
Maximumscore 1 

 7  alinea 5  
 
Maximumscore 1 

 8  alinea 8 
 
Maximumscore 1 

 9  alinea 12 
 
Maximumscore 1 

 10  alinea 17 
 

 11  C 

 
Maximumscore 1 

 12  De kern van een goed antwoord is: 
Zij menen dat alleen intellectuelen kunnen bepalen wat het beste voor het volk is / zij 
menen dat het volk blind/dom is / niet zelf kan bepalen wat goed voor het volk is. 
 
of 
 
Zij beschouwen zichzelf als zieners met het alleenrecht op de waarheid en daarom op de 
macht. 
 
Maximumscore 1 

 13  “Dat maakt hen namelijk overbodig.” (regels 109-110) 
 
Maximumscore 2 

 14  De kern van een goed antwoord is: 
Deze bewegingen zijn anti-democratisch. 
 
Indien: Deze bewegingen zijn kortzichtig / hebben geen oog voor marktwerking  1  
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 A
 
 
Maximumscore 6 

 15  De kern van een goed antwoord is: 
 

Deugden Verklaring waarom deze deugd niet 
praktisch is in de politiek 

1drang tot systematiseren 1 in de economie heerst spontaneïteit, geen 
(verstandelijke) systematiek 

2 utopische idealen schetsen 2 wereld is zondig / volmaakte wereld is 
niet bereikbaar 

3 goede bedoelingen formuleren / 
bevlogenheid 

3 politiek draait om resultaten, niet om 
bedoelingen/bevlogenheid 

 
per juiste deugd met bijbehorende juiste verklaring  2 
 
Opmerking 
Wanneer bij een juiste deugd de juiste verklaring ontbreekt, aan deze deugd 0 punten 
toekennen. 
 
Maximumscore 2 

 16  Voorbeelden van een goed antwoord zijn (een van de volgende): 
• een betoog: want de schrijver beargumenteert dat intellectualisme in de politiek niet 

praktisch / gevaarlijk is 
• een beschouwing: want de schrijver laat ons nadenken over de rol / invloed / betekenis van 

de intellectueel in de politiek 
• een combinatie van betoog en beschouwing want (combinatie van argumenten hierboven) 

 
Opmerking 1 
Antwoorden die de tekst primair als uiteenzetting typeren, moeten fout gerekend worden. 
 
Opmerking 2 
Wanneer een kandidaat een tekstsoort noemt zonder de bijbehorende juiste uitleg, 0 punten 
toekennen. 
 

 17  C 

 
 18  A 

 
 19  A 

 
Tekst 2 De veranderlijkheid van de historische waarheid 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 23 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd. 

ntwoorden Deel- 
scores

 
Maximumscore 5 
(algemene ontwikkeling / aanleiding) 

 20  • afgelopen jaren zijn in verschillende landen correcties aangebracht op bestaande beelden 
van de periode vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog / overal tonen geëngageerde 
historici aan dat beeld van jongste verleden eenzijdig is  4  

• dat leidt tot hevig debat  1  
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Maximumscore 4 
(ontstaan historische beelden en verloop acceptatieproces) 

Antwoorden Deel- 
scores

 21  • beelden ontstaan als ze gebaseerd zijn op waarachtige verhalen  1  
• wat waarachtig is wordt voor waar gehouden  1  
• wat eenmaal door lotgenoten voor waar is geaccepteerd, wordt door volgende generaties 

overgenomen  2  
 
Maximumscore 1 
(factor die geen rol speelt) 

 22  • beelden worden niet zomaar gewijzigd met een generatiewisseling  1  
 
Maximumscore 9 
(factoren of processen die een rol spelen bij een beeldwisseling) 

 23  • beelden wisselen / worden bijgesteld / genuanceerd / gecorrigeerd  1  
 

• door ‘overweldigende’ momenten die tot een omslag in denken / tot nuancering van denken 
/ een omslag in gevoelens leiden  2  

• door een grotere afstand in tijd waarbij nieuwe feiten kunnen worden ontdekt, oude feiten 
(door een nieuwe wetenschappelijke methodologie) in een nieuwe context kunnen worden 
geplaatst, belemmeringen voor onderzoek worden weggenomen  4  

• door een wisseling van de (politieke, ideologische, intellectuele) macht  2  
 
Maximumscore 4 
(conclusies) 

 24  • (historische) waarheid is klaarblijkelijk/dus verstrengeld met (intellectuele, politieke, 
ideologische) macht  2  

• waarheid omtrent het verleden is (dus) betrekkelijk  2  
 
Indien: wat voor waar wordt gehouden wordt (steeds) vervangen door een nieuwe waarheid  1  
 
Indien: wat eerst geloofwaardig/waar lijkt voor de ene generatie, kan voor een andere 
generatie ongeloofwaardig/niet-waar lijken  1  
 
 

 25   Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 26   Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1)

Voor de eerste overschrijding met 19 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij  
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
 
 
Bij positie 25 en 26 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

noot 1 
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Schematisch: 
190 - 209: 0 scorepunten aftrek; 
210 - 214: 2 scorepunten aftrek; 
215 - 219: 4 scorepunten aftrek; 
220 - 224: 6 scorepunten aftrek; 
225 - 229: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
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 24 juni naar de Citogroep. 
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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 2 juni naar de 
Citogroep. 
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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 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; 
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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 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 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 48 scorepunten worden behaald.  
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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 

   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 
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   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 

worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
    •Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    •Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    •Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Nederland bestaat niet meer 
 
 

 1  B 

 
 2  C 

 
 3  B 

 
 4  A 

 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 5  De kern van een goed antwoord is: 
• Bolkestein meent dat er een (typisch) eigen Nederlandse cultuur bestaat,   1  
• de auteur meent dat een (typisch) eigen Nederlandse cultuur een mythe is / ontkent dat deze 

bestaat  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  
 
   Maximumscore 3 
 6  De kern van een goed antwoord is: 

• Volgens cultuurnationalisten als Bolkestein zou de Nederlandse cultuur bedreigd worden 
door de komst van immigranten, terwijl er volgens Schnabel sprake is van een geringe 
invloed van de immigranten op de Nederlandse cultuur  2  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden  1  
 

 7  A 

 
 8  C 

 
 9  A 

 
 10  A 

 
 11  C 

 
Maximumscore 3 

 12  De kern van een goed antwoord is: 
• (Veel) migranten voelen een sterke groepsbinding  1  
• (Autochtone) Nederlanders individualiseren / zijn ontzuild  1  

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  

 
 13  B 

 
 14  A 

 
 15  C 

 
 16  A 

 
Maximumscore 3 

 17  De kern van een goed antwoord is: 
• In de tekst Nederland bestaat niet meer wordt gesteld dat de Nederlandse identiteit / cultuur 

opgaat in een (economisch, politiek) transnationaal geheel / wordt het Nederlands (in 
wetenschap en literatuur) ondergeschikt gevonden aan het Engels   1  

• In fragment 1 wordt het belang van culturele uitwisseling (tussen Nederland en andere 
culturen) (waarbij de eigen identiteit behouden kan blijven) benadrukt / wordt bepleit het 
Nederlands een (gelijkwaardige / volwaardige) rol te laten spelen in internationale 
betrekkingen  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden  1  
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   Maximumscore 1 
 18  De kern van een goed antwoord is: 

Men kan niet onafhankelijk oordelen. / Kritisch inzicht gaat verloren. 
of  
De culturele erfenis verpietert. / De gedachtewereld van de mensen uit het verleden wordt 
niet langer gekend. 
 
 
Tekst 2 De uitverkoop van ’68 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 19 tot en met 
25. 
 
Maximumscore 1 
(maatschappelijk probleem) 

 19  Er is (overal) sprake van zedelijk verval  1  
 
Maximumscore 3 
(onjuiste analyse van het probleem) 

 20  • De geest van ’68 (met zijn hippie-idealen) wordt verweten  1  
• ten onrechte  1  
• dat hij de oorzaak vormt daarvan / van het zedelijk verval   1  

 
of 
 

• Dat de geest van ’68 (met zijn hippie-idealen) de schuld zou zijn  1  
• daarvan / van het zedelijk verval  1  
• is geschiedvervalsing   1  

 
Maximumscore 4 
(onjuiste aanpak van het probleem) 

 21  • Onjuiste aanpak van het probleem (door neoconservatieven) is:  1  
• terugkeer naar conservatieve waarden  3  

 
of 
 

• Onjuiste aanpak van het probleem (door neoconservatieven) is:  1  
• terugkeer naar kuisheid   1  
• terugkeer naar burgermansfatsoen  1  
• terugkeer naar respect voor autoriteit   1  

 
Maximumscore 5 
(juiste analyse van het probleem) 

 22  • (Maar/Echter) oorzaak van het probleem is het neoliberale marktdenken:   1  
• neoliberale marktdenken perverteert / heeft de geest/idealen van ’68 doen ontaarden  4  

 
of 
 

   • (Maar/Echter) oorzaak van het probleem is het neoliberale marktdenken:   1  
• individuele zelfontplooiing is ontaard in zelfzuchtig individualisme  1  
• tolerantie is ontaard in onverschilligheid  1  
• seksuele emancipatie is ontaard in commercialisering seks  1  
• de mondige burger is ontaard in calculerende burger  1  
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Maximumscore 3 
(rol van de babyboomers) 

 23  • Babyboomers schuldig aan zedelijk verval  1  
• hebben oorspronkelijke idealen/opvattingen verraden / in de uitverkoop gedaan  1  
• door toetreding tot establishment  1  

 
Maximumscore 4 
(belangrijkste verdiensten jaren zestig) 

 24  • Belangrijkste verdiensten van de jaren ’60 zijn:  1  
• afrekening met (ondemocratisch) regentendom  1  
• afrekening met discriminatie (van vrouwen en homo’s)  1  
• afrekening met seksuele moraal jaren vijftig  1  

 
Maximumscore 2 
(juiste aanpak van het probleem) 

 25  • Strijd tegen het zedelijk verval   1  
   • moet zich richten tegen neoconservatisme / neoliberale marktdenken / neoliberalisme  1  

 
 26  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 

samenvatting1) 
   Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 

totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 27  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 26 en 27 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 26 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Einde 

noot 1 
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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 25 juni naar de 
Citogroep. 
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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 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; 
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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 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 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 46 scorepunten worden behaald.  
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. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 

   1 Tekst met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
1.3 Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een kandidaat 
een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het 
eigenlijke antwoord (conform het beoordelingsmodel) niet meegeteld. 

   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
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   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 

    •Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
    •Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

    •Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt ongeveer 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
beoordelingsmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. 
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in 
correct Nederlands. 
 
Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het beoordelingsmodel. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Als alles hetzelfde is, doet niets er meer toe 
 
Maximumscore 2 

 1   De kern van een goed antwoord is: 
• (De gedragsnormen die zijn gebaseerd op elk van) de begrippen vrijheid, gelijkheid en 

broederschap, zijn (gedeeltelijk) met elkaar in strijd  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  
 

 2  B 

 
Maximumscore 2 

 3  De kern van een goed antwoord is: 
• Uniciteit van mens en kunstwerk worden onderkend en de verschillen geaccepteerd  1  

 
of:  
 

• Erkenning van gelijkwaardigheid leidt tot het erkennen van verschillen  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
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 4  A 

 
 5  E 

 
Maximumscore 3 

 6  De kern van een goed antwoord is: 
• Kunstuitingen en literatuur dienen op zichzelf beschouwd te worden (los van 

maatschappelijke invloed op het ontstaan ervan) / kunnen op zichzelf mooi/interessant zijn  2  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 
Indien 
(Maar) ‘beïnvloed worden door’ is niet hetzelfde als ‘identiek zijn aan’. (regels 78-79)  1  
 

 7  A 

 
 8  D 

 
Maximumscore 2 

 9  De kern van een goed antwoord is: 
• De emancipatie is in Nederland uitgelopen op een streven naar (totale) gelijkstelling (op 

maatschappelijk en cultureel gebied)  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 10  De kern van een goed antwoord is: 
• De emancipatie heeft (in Nederland) gezorgd voor persoonlijke vrijheid / 

ontplooiingsmogelijkheden  1  
 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 11  De kern van een goed antwoord is: 
• In alinea 8 verdedigt de schrijver zich tegen een (persoonlijke) aanval / tegen een verwijt  1  

 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1  

 
 12  C 

 
 13  C 

 
 14  D 

 
Maximumscore 1 

 15  de gemiddelde leerling 
 

 16  C 

 
 17  D 

 
 18  B 

 
 19  B 

 
 20  C 
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Tekst 2 Recht en geweld 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen genummerd. 
 
Maximumscore 3 

 21  (analyse controverse) 
• controverse rond al dan niet toepassen (militair) geweld   1  
• bij handhaven rechtsorde  1  
• berust op miskenning van de feitelijke samenhang tussen recht en geweld  1  

 
Maximumscore 2 

 22  (analyse ‘vrede’) 
• vrede geen natuurtoestand  1  
• maar geconstrueerde toestand  1  

 
Maximumscore 5 

 23  (analyse handhaving rechtsorde nationaal niveau) 
• mensen/individuen zijn (op nationaal niveau) bereid in te leveren aan persoonlijke vrijheid  1  
• op grond van rationele overwegingen  1  
• om oorlog van allen tegen allen te voorkomen  1  
• (maar) rechtstoestand die (daardoor) ontstaat krijgt pas betekenis  1  
• als monopolie op geweldsmiddelen bij staat ligt  1  

 
Maximumscore 3 

 24  (analyse rechtsorde internationaal niveau) 
• (ook) staten zouden (naar analogie van individuen binnen de staat) bereid moeten zijn 

zoveel vrijheid in te leveren  1  
• als nodig is om internationale rechtsorde mogelijk te maken  1  
• geweld/geweldsmonopolie (van overkoepelend gezag) daarvoor noodzakelijk  1  

 
Maximumscore 4 

 25  (analyse actuele situatie) 
• formeel berust geweldsmonopolie nu bij VN en Veiligheidsraad  1  
• maar het ontbreekt deze organen aan machtsmiddelen  1  
• bovendien functioneren deze instituten (politiek) niet goed  1  
• feitelijk ligt geweldsmonopolie bij VS  1  

 
Maximumscore 2 

 26  (eindoordeel) 
• het is goed dat geweldsmonopolie bij VS ligt  1  
• omdat andersoortig machtsevenwicht (nu) onmogelijk / gevaarlijk is / omdat de wereld (nu) 

onveilig is / omdat de VN/Veiligheidsraad onvoldoende garantie op veiligheid bieden/biedt  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 27  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 

   Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van deze 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 28  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 17 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
 
Schematisch: 
171 - 187: 0 scorepunten aftrek; 
188 - 192: 2 scorepunten aftrek; 
193 - 197: 4 scorepunten aftrek; 
198 - 202: 6 scorepunten aftrek; 
203 - 207: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 27 en 28 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27 een 3. 
Indien er geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Einde 

noot 1 
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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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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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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 49 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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 

 
   1 Teksten met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 

 
   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 

worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
   . Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
   . Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

   . Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het antwoordmodel. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 De tijdgeest en de doodstraf 
 

 1  D 

 
Maximumscore 4 

 2   de kern van een goed antwoord: 
   • De Navo voert vergeldingsacties (in Kosovo) uit / steunt (Turks) staatsterrorisme (tegen de 

Koerden)  1  
• hetgeen veel burgerslachtoffers kost  1  
• ondanks dat NAVO-lidstaten principiële bezwaren hebben tegen de doodstraf  1  

 
• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1  

 
Indien 

• De NAVO meet met twee maten   1 
• in vergelijkbare situaties   1 

 
Maximumscore 3 

 3  Het antwoord is volledig juist indien de 6 begrippen op de volgende wijze zijn ingevuld: 
 

Individu Staat 
1 2 
4 3 
6 5 

 
Indien 5 begrippen juist zijn ingevuld   2 
Indien 4 of 3 begrippen juist zijn ingevuld   1 
Indien 1 of 2 begrippen juist zijn ingevuld   0 
 
Opmerking 
De volgorde van de nummers is niet van belang. 
 

 4  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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 5  C 

 
 6  A 

 
 7  C 

 
 8  C 

 
 9  D 

 
 10  A 

 
 11  C 

 
Maximumscore 2 

 12  de kern van een goed antwoord: 
• Amerika pleegt (met het handhaven van de doodstraf) inbreuk op een fundamenteel 

mensenrecht  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 
Maximumscore 2 

 13  de kern van een goed antwoord: 
• Het Amerikaanse standpunt is op democratische / democratischer wijze dan het Europese 

totstandgekomen  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1  
 
Maximumscore 3 

 14   de kern van een goed antwoord: 
• De doodstraf is ook in West-Europa niet volledig uitgesloten  1  
• De wens de doodstraf af te schaffen is niet de wens van het gewone Europese volk  1  
• De Europese principiële tegenstanders van de doodstraf zijn niet consequent  1  

 
Maximumscore 4 

 15  de kern van een goed antwoord: 
argument 1 

• De mening over de doodstraf zou wel eens kunnen veranderen  1  
• door kennis over de doodstraf  1  

 
argument 2 

• Men heeft partijen gekozen die tegen de doodstraf zijn  1  
• op democratische wijze  1  

 
 16  B 

 
 17  D 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 Democratie gaat zonder debat failliet 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 18 tot en met 
22. 
 
Maximumscore 3 

   (centrale stelling) 
 18   In Nederland is / wordt de democratie uitgehold / is het maar matig gesteld met de 

democratie / gaat de democratie (zonder debat) failliet. 
 
Opmerking 
Wanneer het element ‘in Nederland’ ontbreekt 1 scorepunt aftrekken. 
 
Maximumscore 5 
(ondersteunende argumenten) 

 19  • Want:  1  
   • een politiek debat (over de belangrijkste doeleinden) ontbreekt / in een democratie is een 

debat (over de belangrijkste doeleinden) onmisbaar  1  
• het politieke beleid is gericht op conflictvermijding/consensus / kenmerkend voor een 

democratie is een debat over uiteenlopende meningen  1  
• het politieke beleid is niet gebaseerd op een achterliggende visie / politiek beleid dient 

gebaseerd te zijn op een (politieke) visie  1  
• het marktdenken domineert het politieke bedrijf / het politieke debat mag niet verdrongen 

worden door het marktdenken  1  
 
Maximumscore 3 
(gevolg voor taakuitvoering politici) 

 20  • Gevolg:  1  
 

• politici beperken zich tot efficiëntie en kostenbesparing  2  
ook goed: 

• politici zijn verworden tot managers / technocraten / bureaucratische begeleiders  2  
 
Indien 
voor politici is (re)organisatie doel op zichzelf geworden   1 
 
Maximumscore 4 
(gevolg en oordeel) 

 21  • Daardoor / Door deze ontwikkeling  1  
• boet de politiek in aan inhoud  1  
• en geloofwaardigheid  1  
• wat verontrustend is  1  

 
Maximumscore 5 
(remedie) 

 22  • Om aan deze ontwikkeling een einde te maken / Daarom  1  
 

• moeten politici (gaan) beseffen dat opbrengst en rendement / bedrijfskundige criteria 
geen doel op zichzelf zijn (in een democratie)  2  
ook goed: 

• moeten politici (gaan) beseffen dat er meer oplossingen en keuzemogelijkheden (voor 
maatschappelijke problemen) bestaan (dan die welke worden ingegeven door het 
marktdenken)  2  
 

• en mogen zij niet (langer) voorbijgaan aan de opinie van de bevolking  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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 23  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.  
 

 24  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 18 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de maatregel kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
181 - 198: 0 scorepunten aftrek; 
199 - 203: 2 scorepunten aftrek; 
204 - 208: 4 scorepunten aftrek; 
209 - 213: 6 scorepunten aftrek; 
214 - 218: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 23 en 24 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 23 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 

noot 1 

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 20 juni naar de 
Citogroep. 
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Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 

 
   Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 

zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
   1 Teksten met vragen 
   1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 

opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 

   1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 

 
   2 Samenvatting 
   2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van de  

in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 
   2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 

worden op de inhoud, samenhang en formulering: 
   • Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
   • Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

   • Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 

   2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:   per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout   -1 
Interpunctiefout:  1 of 2 fout(en)  -0 
     3 of meer fouten  -1 
Spelfout:   1 fout   -0 
     2 fouten   -1 
     3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:  per fout   -1 
 

   NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 

   2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien 
door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, 
worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken. Zie 
verder het antwoordmodel. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Er breken nieuwe ideologische tijden aan! 
 

 1  A 

 
 2  C 

 
 3  D 

 
   Maximumscore 3 
 4  De kern van een goed antwoord: 

•  Het politiek bedrijf verliest door transparantie aan glans/distantie / gaat lijden aan 
‘veralledaagsing’  1  

•  hetgeen kan lijden tot aantasting van het respect voor het politieke bedrijf / de legitimiteit 
van het politieke bedrijf  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden  1  
 

 5  D 

 
Maximumscore 3 

 6   De kern van een goed antwoord: 
• Omdat leken steeds meer (menen te)  weten van verschillende professies   1  
• neemt hun vertrouwen in de beslissingen/opvattingen van deskundigen af / neemt het 

respect voor deskundigen af / neemt het wantrouwen/ongenoegen ten aanzien van 
deskundigen toe   1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  
 
Maximumscore 3 

 7  De kern van een goed antwoord: 
• Politiek is niet leuk  1  
• Politiek moet opener / is niet transparant   1  
• Politici verdienen geen vertrouwen/respect / zijn niet deskundig  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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 8  D 

 
Maximumscore 2 

 9   De kern van een goed antwoord: 
   • ontwikkeling 1: (meer) onmacht in Den Haag  1  

• ontwikkeling 2: (overspannen) verwachtingen burgers (nog meer) gefrustreerd  1  
 

 10  B 

 
 11  A 

 
 12  C 

 
 13  C 

 
 14  C 

 
 15  D 

 
Maximumscore 3 

 16  De kern van een goed antwoord: 
• Tekst 1 noemt als oorzaak dat de verzorgingsstaat onbeheersbaar/onbetaalbaar is geworden  1  
• Fragment 1 noemt als oorzaak de verrechtsing van de politiek  1  

 
• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden  1  

 
 17  A 

 
Maximumscore 3 

 18  De kern van een goed antwoord: 
• Volgens tekst 1 hebben de ontideologisering en het Europese beleid (met de daaruit 

voortvloeiende onmacht van Den Haag) uiteindelijk tot vergroting van de onvrede ten 
opzichte van de politiek geleid   1  

• dergelijke onvrede had/zou (bij verkiezingen) tot grote/politieke verschuivingen kunnen 
leiden  1  
 

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 De Olympische Spelen van het lijden 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 19 tot en met 
22. 
 
Maximumscore 6 
(zorgelijke ontwikkeling) 

 19  • Het is een verontrustende ontwikkeling  1  
• dat veel mensen/groepen  1  
• vooral / in de eerste plaats  1  

 
• zichzelf zijn gaan definiëren  1  
• als slachtoffers  1  
• van de geschiedenis  1  

of: 
• hun identiteit ontlenen  1  
• aan identificatie met slachtoffers  1  
• van de geschiedenis  1  

 
Maximumscore 2 
(belangrijkste verklaring) 

 20  • Verklaring:  1  
• vorm van zelfbevestiging / van laten zien wie men is  1  

 
Maximumscore 4 
(mechanismen) 

 21  • Psychische mechanismen:  1  
• pure identificatie met slachtoffers is/wordt aantrekkelijk als andere tekenen van 

groepsidentiteit ontbreken  1  
• geïdentificeerd worden met slachtoffers lukt pas goed als leed (telkens opnieuw) wordt 

erkend  1  
• zoektocht naar identiteit hangt samen met behoefte aan oude vertrouwdheid en 

groepsverband van weleer  1  
 
Maximumscore 6 
(kwalijke gevolgen) 

 22  • Kwalijke gevolgen van deze ontwikkeling:   1  
• ontaarding in pseudo-religie/irrationaliteit/sentimentaliteit  1  
• geschiedschrijving niet objectief meer  1  
• ondermijning politieke helderheid / helder denken  1  
• verlamming vermogen waarheid en fictie te onderscheiden  1  
• afbreuk aan waarheid dat het joodse lijden niet te vergelijken is met leed andere  

volkeren/minderheden  1  
 

 23  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de 
samenvatting1) 
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in 
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de 
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.  
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 24  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de maatregel kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 23 en 24 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld  
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 23 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

noot 1 

Einde 

Pagina: 392Voor 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  CV2  Begin 

20 02
N

ed
er

la
nd

s 
(n

ie
uw

e 
st

ijl
) e

n 
N

ed
er

la
nd

s,
 le

es
va

ar
di

gh
ei

d 
(o

ud
e 

st
ijl

)

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94–427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
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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 49 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 Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) VWO 
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Teksten met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de 
opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout: per fout –1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin: per fout –1 
Interpunctiefout: 1 of 2 fout(en) –0 
  3 of meer fouten –1 
Spelfout: 1 fout –0 
  2 fouten –1 
  3 of meer fouten –2 
Overige taalfouten: per fout –1 
 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.  
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 De routine van de vernieuwing 
 

 1  D 
 
Maximumscore 1 

 2  voorbeeld 
 
Maximumscore 1 

 3  vraagstelling 
 
Maximumscore 1 

 4  constatering 
 
Maximumscore 1 

 5  uitwerking 
 

 6  A 
 
Maximumscore 1 

 7  „Wij lijken … te worden.” (regels 42–43) 
 

 8  B 
 
Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 9  Kunst heeft vernieuwing gekozen als artistieke waarde bij uitstek / wil non-conformistisch 
zijn, maar is (vanwege het achternalopen van de economie / in haar drang tot vernieuwing)  
juist niet vernieuwend / juist conformistisch  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 25 woorden  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 10  In het geval dat creativiteit tot vernieuwing / wijziging van het bestaande leidt / ingaat 
tegen bepaalde verwachtingspatronen  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden  1  
 

 11  B 
 

 12  A 
 
Maximumscore 2 

 13  Omdat onze westerse maatschappij wordt gekenmerkt door een overwaardering van het 
’nieuwe’ en/of ’originele’, zou het pas écht ’origineel’ / ’nieuw’ zijn, als we eens iets bij  
het oude zouden laten / juist níet zouden vernieuwen  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden  1  
 
Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 14  Vernieuwing is in onze cultuur zo ’gewoon’ geworden, dat zij ontaard is in sleur / routine 
of: 
Vernieuwing is sleur / routine geworden en is daarom (– paradoxaal genoeg –) niet 
werkelijk vernieuwend   1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 20 woorden  1  
 

 15  B 
 

 16  B 
 

 17  C 
 
Maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord: 

 18  In tekst 1 wordt consumentengedrag getypeerd als gedrag dat is ingegeven / bepaald /  
veroorzaakt door (pathologische) angst voor herhaling / stilstand  1  
In fragment 1 wordt consumentengedrag getypeerd als gedrag dat is ingegeven door 
consumptiezucht / door het najagen van (materieel) bezit  1  
 
Maximumscore 1 

 19  routine / sleur 
 
Maximumscore 1 

 20  destructurering / vrijheid 
 
Maximumscore 1 

 21  originaliteit / vernieuwing / vernieuwingsdrift 
 
Maximumscore 1 

 22  hedonisme / vermaak  

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 Van de straat 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 22 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 23 tot en met 28. 
 
(Verschijnsel bij hedendaagse volwassenen) 

 23  Maximumscore 2 
Dwangmatig verlangen naar jeugdigheid  1  
bij hedendaagse volwassenen  1  
 
(Verklarende rol kindertijd) 

 24  Maximumscore 3 
Toenemende vervroeging van volwassenwording  1  
waardoor volwassenen een onbevangen / ’echte’ kindertijd missen  1  
en het ouder worden willen ontkennen  1  
 
(Veranderingen in kindertijd en gevolgen) 

 25  Maximumscore 7 
Vroeger / enkele generaties terug / nog in jaren ’50  1  
verkenning van grote mensenwereld (door kinderen)  1  
op straat / spelenderwijs en zonder tussenkomst van volwassenen   1  
waardoor kinderen vanzelf(sprekend) inzicht in normen / waarden kregen  1  
tegenwoordig (daarentegen)  1  
ontbreken van spelen op straat / gebrek aan (sociale) ervaring  1  
waardoor aanleren normen / waarden moeizaam / willekeurig proces is  1  
 

 26  Maximumscore 4 
Vroeger ’kwamen’ kinderen zomaar  1  
tegenwoordig planmatige komst en benadering van kind  1  
opvoeding wordt uitbesteed aan professionals / verantwoordelijkheid wordt bij anderen 
gelegd  1  
met streven naar snelle volwassenwording / met doel kind zo snel mogelijk op volwassene 
te laten lijken  1  
 

 27  Maximumscore 4 
Vroeger ruimte voor fantasie / dromen  1  
tegenwoordig teloorgang kinderlijke fantasie / geen beroep meer op fantasie  1  
door economische / commerciële factoren  1  
gevolg daarvan: illusieloosheid / depressiviteit / onvrede  1  
 
(Gevreesde verdere ontwikkeling) 

 28  Maximumscore 2 
Onvrede zal (ooit) naar buiten komen  1  
als geldingsdrang / wraaklust / imponerend gedrag / intimiderend gedrag  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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 29  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij de 
samenvatting1) 
Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De 
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 30  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding bij de samenvatting1) 
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 – 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 – 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 – 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 – 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 – 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 29 en 30 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 29 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores

noot 1 
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Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van 
de alfabetisch eerste vijf kandidaten per 
school op de daartoe verstrekte optisch 
leesbare formulieren naar de Citogroep 
zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Nederlands (nieuwe stijl) en Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) zijn de 
volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Teksten met vragen 
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de 
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt. 
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde 
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord 
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen 
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt 
toegekend. 
 
2 Samenvatting 
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in de 
opdracht gevraagde informatie-elementen. 
2.2 Bij het toekennen van het aantal scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te 
worden op de inhoud, samenhang en formulering: 

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. 
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee 

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen 
punten te worden toegekend. 

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de samenvatting 
bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattingsopgave. In het 
antwoordmodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat. Uitgangspunt 
is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in correct 
Nederlands. 
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Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: 
Zinsbouwfout:    per fout   -1 
Telegramstijl i.p.v. hele zin:  per fout   -1 
Interpunctiefout:   1 of 2 fout(en)  -0 
      3 of meer fouten  -1 
Spelfout:    1 fout   -0 
      2 fouten   -1 
      3 of meer fouten  -2 
Overige taalfouten:   per fout   -1 
NB Woorden die bij herhaling op dezelfde manier fout worden gebruikt of gespeld, hoeven 
slechts één keer als fout te worden meegeteld. 
2.4 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de 
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.  
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt 
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten 
afgetrokken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Uit schaamte 
 

 1  A 

 
Maximumscore 2 

 2  alinea 5, 6 en 7 
 
Indien: alinea 5 en 6,  óf 4, 5 en 6,  óf 4, 5, 6 en 7   1 
 
Elk ander antwoord   0 
 
Maximumscore 2 

 3  alinea 8, 9 en 10 
 
Indien: alinea 8 en 9   1 
 
Elk ander antwoord   0 
 

 4  C 

 
Maximumscore 3 

 5  De kern van een goed antwoord: 
   wij erkennen een schuld / lossen een schuld in  2  

 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 10 woorden   1  
 
Indien: wij doorbreken een taboe   1 
 

 6  C 

 
 7  D 

 
 8  A 

 
 9  B 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 10  D 

 
 11  C 

 
 12  A 

 
Maximumscore 2 

 13  De kern van een goed antwoord: 
nu levende Nederlanders zijn niet (rechtstreeks) schuldig aan de (wan)daden uit het 
verleden  1  
 
ook goed: 

• de (wan)daden hebben lang geleden plaatsgevonden / met het verstrijken van de tijd 
vermindert de schuld  1  

• de verbondenheid met voorouders die iets misdaan hebben, is toevallig / willekeurig  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 15 woorden  1  
 

 14  C 

 
 15  D 

 
Maximumscore 1 

 16  “de zeer … dat monument” (regels 16-17) / “(de belangstelling) van slechts een handjevol 
mensen” (regel 21) 
 
Maximumscore 3 

 17  De kern van een goed antwoord: 
de nazaten van de slaven in Nederland hebben meegeprofiteerd van de materiële welvaart / 
de vruchten van de slavernij,  1  
dat maakt hun vraag om een monument dubieus / hun betrokkenheid bij de oprichting van 
een monument tweeslachtig  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden  1  
 
Maximumscore 1 

 18  “Als Nederlander … verworven rijkdom.” (regels 106-108) 
 
Maximumscore 3 

 19  De kern van een goed antwoord: 
de nazaten van de slaven profiteren mee van de materiële welvaart / de vruchten van de 
slavernij,  1  
maar alleen in zoverre ze in een land wonen dat die materiële welvaart kent / maar alleen in 
zoverre ze in Nederland wonen  1  
 
Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 40 woorden  1  
 
Maximumscore 1 

 20  De kern van een goed antwoord: 
de nazaten (van de slaven) in het land van herkomst van de slaven 
 
ook goed: 
de nazaten (van de slaven) in het gebied waar de slaven te werk werden gesteld 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
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200029 CV2 6 Lees verder 

 
 
 
 
Tekst 2 De macht van de journalist 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 18 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen 
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en met 
24. 
 
 
(waaruit de macht van de journalistiek in Nederland feitelijk bestaat) 

 
Maximumscore 4 

 21  macht van de journalist (in Nederland) bestaat (feitelijk) uit:  1  
 
bepaalde nieuwsfeiten uitlichten / vergroten ( hanteren vergrootglas) / verspreiden  1  
bepaalde nieuwsfeiten niet vermelden (naar de prullenmand verwijzen)  1  
 
door haar aan- of afwezigheid / door haar berichten de loop der dingen beïnvloeden / het lot 
van mensen bepalen  1  
 
 
(hoe de journalistiek tegen haar macht aankijkt en op welke wijze zij met haar macht 
omgaat) 

 
Maximumscore 7 

 22  journalistiek 
• heeft tweeslachtige houding / wil soms wel, wil soms niet van macht weten / laat graag in 

het midden wat haar feitelijke macht / invloed is  1  
• (enerzijds) wil zij een macht zijn / ziet zij macht als legitimatie beroep  1  
• (anderzijds) ontkent zij haar macht / verdoezelt zij haar macht / hult zij haar macht in 

nevelen / vergeet zij graag dat (alleen al) haar aan- of afwezigheid invloed heeft (op de loop 
der dingen)  1  

• zij manifesteert zich het liefst als onaandoenlijk / neutraal notulist / observator  1  
• is weinig transparant  1  
• heeft beperkt zelfreinigend vermogen  1  
• heeft (sterk) afweermechanisme tegen bemoeienis van buiten af / weert kritiek af / sluit snel 

de rijen / snoert critici de mond / werkt niet mee aan openbaarmaking / houdt niet zo van 
openbaarheid / is moeilijk bereikbaar  1  
 
 
(probleem) 
 
Maximumscore 2 

 23  (macht) journalistiek wordt bedreigd / uitgehold / ingekapseld (in poldermodel) / raakt te 
nauw verweven met andere machten / verwatert  1  
waardoor ze minder in staat lijkt echte maatschappelijke kwesties aan te roeren  1  
 
 
(oplossing en doel) 
 
Maximumscore 5 

 24  macht (grenzen, mogelijkheden) journalistiek zou meer ter discussie moeten staan  1  
doel:   1  
behoud en versterken journalistieke taak:  1  
vrij en onafhankelijk  1  
kritisch volgen van andere machten  1  
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 25  Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik bij de 
samenvatting1) 

   Voor fouten kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De 
toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze 
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten. 
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 26  Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding bij de samenvatting1) 
   Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden 

afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten 
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten. 
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij 
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten. 
 
Schematisch: 
201 - 220: 0 scorepunten aftrek; 
221 - 225: 2 scorepunten aftrek; 
226 - 230: 4 scorepunten aftrek; 
231 - 235: 6 scorepunten aftrek; 
236 - 240: 8 scorepunten aftrek; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij positie 25 en 26 van het ‘Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten 
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 25 een 3. Indien er 
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 

 

Einde 

noot 1 
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Inzenden scores
Uiterlijk op 30 mei 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 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 52 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 Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) en Nederlands (nieuwe stijl) VWO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.

2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in
de opdracht gevraagde informatie-elementen. Het vakspecifieke deel van het
beoordelingsvoorschrift bestaat uit een lijst van informatie-elementen, voorzien van
gewogen scores. Gezien de hoge abstractiegraad van de tekst en de uiteenlopende
mogelijkheden om de inhoud te formuleren is het beoordelingsvoorschrift globaal van
opzet. Het wordt aan de examinatoren overgelaten om te beoordelen óf en in welke mate
de gevraagde inhoud in de samenvatting aanwezig is. Er zijn geen (deelscores voor)
gedeeltelijk goede antwoorden opgenomen, maar men dient voor tekorten in de
inhoudelijke weergave en gebrek aan samenhang scorepunten in mindering te brengen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering:

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
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2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting bedraagt maximaal 20% van de te behalen sore voor de samenvattingsopgave.
In het correctiemodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands. De aftrek vindt plaats in hele scorepunten.
2.4 Voor een fout in de zinsbouw of het gebruik van telegramstijl in plaats van een
volledige zin dient per fout steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken.
2.5 Indien de kandidaat drie of meer interpunctiefouten maakt in de hele samenvatting,
dient daarvoor maximaal 1 scorepunt te worden afgetrokken. Heeft de kandidaat minder
dan drie interpunctiefouten, leidt dat niet tot aftrek.
2.6 Indien de kandidaat slechts één spelfout maakt in de hele samenvatting, leidt dat niet
tot aftrek. Maakt de kandidaat twee spelfouten, leidt dat tot aftrek van 1 scorepunt;
maakt de kandidaat meer dan 2 spelfouten, leidt dat, ongeacht het aantal spelfouten, tot
een maximale aftrek van 2 scorepunten. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier
fout worden gespeld, hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.7 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken.

���� 4 Antwoordmodel

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

���� Tekst 1 Het laatste taboe: Nederland is vol

1 � D

2 � A

Maximumscore 3
3 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat Nederland (als rijk land) elders ruimte

koopt om allerlei benodigdheden (als koffie, olie, hout, vis) te kunnen aanschaffen

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 25 woorden

4 � B

5 � B

6 � D

Maximumscore 1
7 �� „Zo heeft … hoger geboortecijfer.”(regels 59–60)

Maximumscore 1
8 �� „De opvatting … breed gesteund.”(regels 63–65)

9 � A

10 � D

���� Tekst 2 De valkuil van de ’vol’-denkers

11 � D

Antwoorden Deel-
scores
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12 � B

13 � B

Maximumscore 4
14 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat de denkfout van Van Nederpelt is dat de

volte van Nederland komt door overbevolking in plaats van door toegenomen
ruimtebeslag / door de enorme welvaart

Indien:
De denkfout van Van Nederpelt is dat geboortebeperking het enig juiste middel is om de
’volte’ / overbevolking te bestrijden

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

15 � D

���� Tekst 1 en 2

16 � A

Maximumscore 3
17 �� Van Nederpelt hanteert objectieve / absolute maatstaven en Trommelen subjectieve /

relatieve
of:
Van Nederpelt brengt overbevolking in verband met het beschikbare aantal vierkante
meters per individu en Trommelen verbindt overbevolking met economische
omstandigheden / de levensstandaard van het desbetreffende land

Indien slechts één visie wordt gegeven

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

18 � B

19 � B

Maximumscore 3
20 �� In de visie van Trommelen is gezinsplanning in Nederland niet nodig, want in de nabije

toekomst zal de bevolking vanzelf in getal afnemen
of:
In de visie van Trommelen is gezinsplanning in Nederland niet nodig, want nu al worden
er te weinig baby’s geboren om de bevolking op het huidige peil te houden

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

���� Tekst 3 Ongemakkelijke kwesties

In een goede samenvatting (maximumscore 23 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en
met 26.

Maximumscore 1
(kenmerk)

21 �� Kenmerkend voor de westerse cultuur is cultuurrelativisme / zelfkritiek / tolerantie

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
(centrale stelling)

22 �� We zullen grenzen moeten stellen aan de relativering van onze eigen / westerse cultuur

Maximumscore 7
(argumenten)

23 �� 1 Relativisme op het terrein van moraal of recht zou het fundament van de hele
samenleving aantasten

2 De autonome waarde van het individu is een van de grondslagen van onze democratische
samenleving / grondwet

3 De autonome waarde van het individu vormt het uitgangspunt voor de (’universele’)
mensenrechten 

Maximumscore 4
(belangrijk probleem)

24 �� Door ons cultuurrelativisme en daaruit voortvloeiende tolerantie hebben we lange tijd
niet onder ogen willen zien dat sommige groepen immigranten/allochtonen uit niet-
westerse culturen/landen veel crimineler zijn dan andere groepen

Maximumscore 4
(standpunt t.a.v. dit probleem)

25 �� Immigranten uit niet-westerse landen / Marokkanen en Antillianen moeten worden
aangemoedigd criminogene elementen uit hun cultuur (hoe verklaarbaar ook) op te geven

Maximumscore 4
(redenering met de volgende denkstappen)

26 �� Als je hen niet aanmoedigt (die criminogene cultuurelementen op te geven) dan ben je
onder het mom van tolerantie onverschillig voor de ernstige maatschappelijke problemen
van allochtonen en dit is in strijd met ons principe van de autonome waarde van het
individu 

27 �� Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen in
totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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28 �� Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)

Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten.

Schematisch:
201 – 220: 0 scorepunten aftrek;
221 – 225: 2 scorepunten aftrek;
226 – 230: 4 scorepunten aftrek;
231 – 235: 6 scorepunten aftrek;
236 – 240: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV2 7

noot 1 Bij positie 27 en 28 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27 een 3. Indien er
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

Einde
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
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leesbare formulieren 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 44 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 Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) en Nederlands (nieuwe stijl) VWO
zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Teksten met vragen
1.1 Bij de beoordeling van antwoorden op open vragen worden, gelet op de aard van de
opgaven, geen punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout door wordt.
1.2 Bij enkele open vragen wordt aangegeven dat de kandidaat zich aan een bepaalde
antwoordlengte moet houden. Indien de kandidaat bij een dergelijke vraag een antwoord
geeft dat inhoudelijk volledig goed is en dat strikt, dus zonder enige overschrijding, binnen
de gegeven antwoordlengte valt, wordt daarvoor een extra deelscore van 1 scorepunt
toegekend.

2 Samenvatting
2.1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een overzicht van in
de opdracht gevraagde informatie-elementen. Het vakspecifieke deel van het
beoordelingsvoorschrift bestaat uit een lijst van informatie-elementen, voorzien van
gewogen scores. Gezien de hoge abstractiegraad van de tekst en de uiteenlopende
mogelijkheden om de inhoud te formuleren is het beoordelingsvoorschrift globaal van
opzet. Het wordt aan de examinatoren overgelaten om te beoordelen óf en in welke mate
de gevraagde inhoud in de samenvatting aanwezig is. Er zijn geen (deelscores voor)
gedeeltelijk goede antwoorden opgenomen, maar men dient voor tekorten in de
inhoudelijke weergave en gebrek aan samenhang scorepunten in mindering te brengen.
2.2 Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering:

• Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven.
• Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee

informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen
punten te worden toegekend.

• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een
lezer die de uitgangstekst niet kent.
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2.3 De totale aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
samenvatting bedraagt maximaal 20% van de te behalen score voor de samenvattings-
opgave. In het correctiemodel wordt aangegeven om hoeveel aftrekpunten het precies gaat.
Uitgangspunt is dat de kandidaat een samenvatting moet schrijven in volledige zinnen in
correct Nederlands. De aftrek vindt plaats in hele scorepunten.
2.4 Voor een fout in de zinsbouw of het gebruik van telegramstijl in plaats van een
volledige zin dient per fout steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken.
2.5 Indien de kandidaat drie of meer interpunctiefouten maakt in de hele samenvatting,
dient daarvoor maximaal 1 scorepunt te worden afgetrokken. Heeft de kandidaat minder
dan drie interpunctiefouten, leidt dat niet tot aftrek.
2.6 Indien de kandidaat slechts één spelfout maakt in de hele samenvatting, leidt dat niet
tot aftrek. Maakt de kandidaat twee spelfouten, leidt dat tot aftrek van 1 scorepunt;
maakt de kandidaat meer dan 2 spelfouten, leidt dat, ongeacht het aantal spelfouten, tot
een maximale aftrek van 2 scorepunten. Woorden die bij herhaling op dezelfde manier
fout worden gespeld, hoeven slechts één keer als fout te worden meegeteld.
2.7 Het is de kandidaat toegestaan het genoemde maximumaantal woorden in de
samenvattingsopgave met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden.
Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt
overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten
afgetrokken.

���� 4 Antwoordmodel

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

���� Tekst 1 Waarom de toekomst ons niet nodig heeft

Maximumscore 1
1 �� alinea 2

Maximumscore 1
2 �� alinea 4

Maximumscore 1
3 �� alinea 8

4 � A

5 � C

6 � B

7 � B

8 � D

9 � C

���� Tekst 2 Frankenstein revisited

10 � C

11 � C

Maximumscore 1
12 �� „Ook de … mogelijke gevaren.” (regels 25–27)

Antwoorden Deel-
scores
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13 � C

14 � C

15 � B

Maximumscore 3
16 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat het doemscenario / de angst voor techniek

(in het manifest van Joy) al een lange traditie kent die teruggaat op het (bekende) werk
over Frankenstein (in de 19de eeuw)

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 30 woorden

Maximumscore 3
17 �� De kern van een goed antwoord moet zijn dat de mogelijkheid bestaat dat individuen

(gewapend met specifieke kennis) gigantische catastrofes teweeg kunnen brengen

Indien een inhoudelijk volledig goed antwoord niet langer is dan 20 woorden

18 � C

19 � D

Maximumscore 1
20 �� „Geen natuurwetenschapper … te doen.” (regels 21–22)

���� Tekst 3 Liever de gifbeker

In een goede samenvatting (maximumscore 20 punten) moeten de onderstaande informatie-
elementen opgenomen zijn. Om de scores van de samenvatting per onderdeel te kunnen
verwerken, zijn deze afzonderlijke informatie-elementen doorgenummerd van 21 tot en
met 26.

Maximumscore 2
(kern van het gesignaleerde probleem)

21 �� Er is sprake van een drastische daling van het niveau van het wetenschappelijke
onderwijs en onderzoek.

Maximumscore 4
(oorzaken van het probleem)

22 �� (Door toename van het aantal studenten)
• (werd) op universitair onderwijs bezuinigd
• (werd) het wetenschappelijk onderwijs marktgericht

Maximumscore 2
(belangrijkste gevolg van het probleem)

23 �� De wetenschap dreigt haar kritische functie te verliezen / heeft haar kritische functie
verloren.

Maximumscore 4
(inschatting van dit probleem)

24 �� De (autonomie en dus de) kritische functie van het wetenschappelijke onderzoek is (zijn)
essentieel en daarom is het verlies van de kritische functie funest.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5
(voornaamste argument ter onderbouwing)

25 �� Uit de wetenschapsgeschiedenis blijkt dat wetenschap en (daarmee de) maatschappij tot
bloei komen als de universiteiten vrij worden gelaten.

Maximumscore 3
(voorgestelde oplossing)

26 �� Het vrije wetenschappelijk onderzoek (en het daartoe opleidende onderwijs) moet(en)
onvoorwaardelijk worden gefinancierd door de overheid (i.t.t. het toegepaste onderzoek
dat wel gefinancierd kan worden op basis van marktwerking).

27 �� Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik1)

Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik kunnen
in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden afgetrokken. De toepassing van de
aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij deze
samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

28 �� Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)

Voor de eerste overschrijding met 15 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per 5 woorden steeds 2 scorepunten
te worden afgetrokken tot een maximum van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een negatieve score bij
deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de opgave is 0 punten.

Schematisch:
151 – 165: 0 scorepunten aftrek;
166 – 170: 2 scorepunten aftrek;
171 – 175: 4 scorepunten aftrek;
176 – 180: 6 scorepunten aftrek;
181 – 185: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten.

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV2 6

noot 1 Bij positie 27 en 28 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de eventuele aftrekpunten
aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld
3 aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 27 een 3. Indien er
geen sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld.

Einde
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Uiterlijk 29 mei de scores van de
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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, de
beoordelingsnormen 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 Bij de beoordeling van de samenvatting 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 teksteenheid is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn,
zijn niet geoorloofd.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen (zie
vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximumaantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.

4 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 antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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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 Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een tekststructuurschema,
waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert de gedachtegang van
de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde informatie-elementen.
Het onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met behulp van een
lijnstructuur zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie- elementen
geven de essentie van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een
juist onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te 
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea-indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de
uitgangstekst niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 3 fouten 1 punt.
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.

4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
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• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal
punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.

■■■■ 4 Tekststructuurschema 

Teksteenheid 1, informatie-element 1 en 2: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 3 tot en met 9: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 10 tot en met 15: maximumscore 25 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 16 tot en met 21: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 5, informatie-element 22 tot en met 25: maximumscore 15 punten.
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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, de
beoordelingsnormen 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 Bij de beoordeling van de samenvatting 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 teksteenheid is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn,
zijn niet geoorloofd.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen
(zie vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximumaantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.

4 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 antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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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 Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een tekststructuurschema,
waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert de gedachtegang van
de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde informatie-elementen.
Het onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met behulp van een
lijnstructuur zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie- elementen
geven de essentie van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een
juist onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea-indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de
uitgangstekst niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 3 fouten 1 punt.
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.

4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
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• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal
punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.

■■■■ 4 Tekststructuurschema 

Teksteenheid 1, informatie-element 1 tot en met 3: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 4 tot en met 9: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 10 tot en met 17: maximumscore 25 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 18 tot en met 25: maximumscore 35 punten.
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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 Bij de beoordeling van de samenvatting 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 teksteenheid is.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen (zie
vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximum aantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.

4 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 antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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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 teksteenheden toegekende scorepunten verminderd met de af te
trekken scorepunten voor taalgebruik en de overschrijding van het maximum aantal
woorden;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van dit onderdeel van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een
tekststructuurschema, waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert
de gedachtengang van de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde
informatie-elementen. Het onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met
behulp van een lijnstructuur zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie-
elementen geven de essentie van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een juist
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden
onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea- indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de uitgangstekst
niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 4 fouten 1 punt
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.
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4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal

punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.
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■■■■ 4 Tekststructuurschema

Teksteenheid 1, informatie-element 1 en 2: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 3 tot en met 7: maximumscore 20 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 8 tot en met 17: maximumscore 40 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 18 tot en met 21: maximumscore 20 punten.
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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 Bij de beoordeling van de samenvatting 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 teksteenheid is.

2 De beoordeling van de samenvatting bestaat uit drie onderdelen:
• Het toekennen van scorepunten voor de inhoud, samenhang en formulering van de

samenvatting per teksteenheid. Een teksteenheid is een samenhangend onderdeel van de
tekst, bestaande uit een hoofdelement en een aantal daarbij behorende subelementen (zie
vakspecifieke scoringsregel 2).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor tekorten in taalgebruik, taal- en
tekstconventies (zie vakspecifieke scoringsregel 3).

• Het toepassen van een aftrekregeling voor de overschrijding van het maximumaantal
woorden (zie vakspecifieke scoringsregel 4).

3 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat per teksteenheid toegekende aantal scorepunten, het aantal
aftrekpunten voor tekortkomingen in taalgebruik, taal- en tekstconventies en voor
overschrijding van het maximum aantal woorden en het totaal aantal scorepunten van
iedere kandidaat.
4 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 antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
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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 teksteenheden toegekende scorepunten verminderd met de af te
trekken scorepunten voor taalgebruik en de overschrijding van het maximum aantal
woorden;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van dit onderdeel van het centraal examen wordt verkregen door het aantal
scorepunten te delen door het getal 10.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Nederlands samenvatting VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 De beoordeling van de samenvatting geschiedt aan de hand van een tekststructuurschema,
waarin de teksteenheden zijn aangeduid. Dit schema representeert de gedachtengang van
de auteur en bestaat uit een reeks in schemataal geformuleerde informatie-elementen. Het
onderlinge verband tussen de informatie-elementen wordt met behulp van een lijnstructuur
zichtbaar gemaakt. De in het schema opgenomen informatie- elementen geven de essentie
van de tekst weer.

2 Bij het toekennen van het aantal punten per teksteenheid dient telkens gelet te worden
op de inhoud, samenhang en formulering van de samenvatting.

• Inhoud: voor de beoordeling van de inhoud van de samenvatting dient per teksteenheid
gelet te worden op de aanwezigheid van de informatie-elementen van de tekst, op een juist
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, blijkend uit de afwezigheid van irrelevante
elementen. De informatie-elementen van de tekst dienen inhoudelijk correct te zijn
weergegeven.

• Samenhang: voor de beoordeling van de samenhang van de samenvatting dient gelet te
worden op de samenhang binnen een teksteenheid en die tussen de teksteenheden
onderling.
De door de auteur expliciet gelegde verbanden (door middel van verbindingswoorden of
andere woorden die een verband aanduiden) komen daarbij in de eerste plaats in
aanmerking. Deze expliciete verbanden zijn in het tekststructuurschema benoemd.
De impliciete relaties zijn niet in het schema opgenomen, maar komen wel voor
beoordeling in aanmerking, evenals de alinea- indeling als uitdrukking van de samenhang
van de samenvatting.

• Formulering: voor de beoordeling van de formulering dient gelet te worden op
zelfstandigheid en bondigheid van de samenvatting die, voor een lezer die de uitgangstekst
niet kent, begrijpelijk moet zijn.

3 Voor de beoordeling van het taalgebruik en van de tekstconventies van de samenvatting
geldt een aftrekregeling tot maximaal 20 scorepunten van de in totaal toegekende punten
voor de teksteenheden. Daarvoor dienen als volgt punten te worden afgetrokken:

• fouten in de zinsbouw, per fout 2 punten.
• spelfouten in de werkwoordsvormen, per fout 2 punten.
• spelfouten tegen de nieuwe spelling, per 4 fouten 1 punt
• overige spelfouten, per fout 1 punt.
• duidelijke interpunctiefouten, per fout 1 punt.
• overige fouten in het taalgebruik, per fout 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van auteur, 1 punt.
• niet/onjuist vermelden van titel, 1 punt.
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4 Indien een kandidaat het in de opdracht genoemde maximumaantal woorden in ruime
mate overschrijdt, worden punten in mindering gebracht op de in totaal toegekende
punten voor de teksteenheden.
Daarbij geldt de volgende regeling:

• t/m 29 woorden overschrijding: 0 punten aftrekken van het toegekende aantal punten.
• daarna per 10 woorden overschrijding: 3 punten aftrekken van het toegekende aantal

punten.
Toelichting: vanaf 530 woorden 3 punten aftrek; 536 woorden blijft 3 punten aftrek; vanaf
540 woorden 6 punten aftrek etc.
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■■■■ 4 Tekststructuurschema

Teksteenheid 1, informatie-element 1 tot en met 3: maximumscore 10 punten.
Teksteenheid 2, informatie-element 4 tot en met 13: maximumscore 40 punten.
Teksteenheid 3, informatie-element 14 tot en met 20: maximumscore 30 punten.
Teksteenheid 4, informatie-element 21 tot en met 23: maximumscore 10 punten.
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