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Tijdvak 2

Inzenden scores
Uiterlijk 23 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, 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 CEVOregeling 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, 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 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 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 Het juiste antwoord op een gesloten vraag is de (hoofd)letter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een gesloten vraag wordt het in het
antwoordmodel 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 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.
6 Voor deze toets kunnen maximaal 56 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
7 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 VBO/MAVO-D zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:
1 Bij de tekst(en) met 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 de samenvatting is het de kandidaat niet toegestaan informatie-elementen in
telegramstijl weer te geven. Voor een informatie-element dat geheel in telegramstijl is
weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. Voor een informatieelement dat gedeeltelijk in telegramstijl is weergeven, kan maximaal de helft van het
aantal scorepunten worden toegekend.
3 Indien door de kandidaat tussen twee informatie-elementen een aantoonbaar onjuist
(onlogisch) verband wordt gelegd, dient voor ten minste één van beide informatieelementen geen score te worden toegekend.
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4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een leerling een
vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de woorden tot aan het
eigenlijke antwoord (conform het antwoordmodel) niet meegeteld.

■■■■
1 ■

Tekst 1 Snelle leugens
Maximumscore 3
1 aperte leugens / leugens die de werkelijkheid ontkennen
2 liegen door niet alles te vertellen
3 overdrijven

2 ■

A

3 ■

B

4 ■

B

5 ■

D

6 ■

B

7 ■

B

8 ■

C

9 ■

B

10 ■

D

■■■■

Tekst 2 Stinkende biobakken

11 ■

C

12 ■

D

13 ■

A

14 ■

B

15 ■

Maximumscore 4
1 Er is geen bijzonder risico in vergelijking met de oude situatie
2 De risico’s kunnen verkleind worden
of:
2 De biobak kan goed worden schoongemaakt en geleegd
Indien:
De risico’s hebben slechts betrekking op een groep mensen / op de mensen met astma en
allergieën
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Antwoorden

16 ■
•
•
•

•
•
•

Deelscores

Maximumscore 3
Vier van de volgende bezwaren:
stank (zie regels 24 – 25 en 29 – 30)
hoge kosten (zie regels 57 – 58)
compost moet alsnog worden verbrand (zie regel 69) / compost is vaak niet zuiver
(zie regel 67)
heeft nauwelijks voordelen / is in sommige gebieden niet rendabel (zie regels 86 – 90)
lastig (voor kleinbehuisden) (zie regels 91 – 93)
schoonmaken vies werkje (zie regels 107 – 108)
Indien 3 van de 4 goed
Indien 2 van de 4 goed
Indien slechts 1 goed

17 ■

2
1
0

Maximumscore 2
Zorg voor het milieu / een beter milieu / een bewustere omgang met het milieu.
Indien meer dan 10 woorden gebruikt zijn, 1 punt aftrekken.

18 ■

A

19 ■

A

20 ■

B

21 ■

B

■■■■

Tekst 3 ’Lezen’, hoe schrijf je dat?

22 ■

D

23 ■

Maximumscore 1
„Zij hebben … het schrijven.” (regels 104 – 107)

24 ■

A

25 ■

B

26 ■

B

27 ■

D

28 ■

B

29 ■

D

30 ■

Maximumscore 2
Eigenschap 1 taalkennis
Eigenschap 2 kennis van de wereld

1
1

Indien voor het hele antwoord meer dan 15 woorden gebruikt zijn, 1 punt aftrekken.
31 ■

A

32 ■

C
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 4 Advertentie Blindengeleidehonden

33 ■

B

34 ■

A

■■■■

Tekst 5 Op de vlucht voor de leegte
In een goede samenvatting 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 35 tot en met 39.
Maximumscore 2
Verslaving betekent door eigen toedoen
afhankelijk zijn
of:
Verslaving betekent zelf
de vrijheid beperken

35 ■

36 ■
•
•
•
•

1
1

Maximumscore 4
De belangrijkste elementen van verslaving zijn:
(behoefte aan) bevrediging op korte termijn
het ontstaan van gedragsroutines / steeds weer hetzelfde gaan doen
schade voor verslaafde persoon en/of omgeving
controleverlies / steeds grotere tolerantie jegens verslavend gedrag

1
1
1
1

Maximumscore 1
Gokverslaving is (geen lichamelijke maar) een psychische verslaving.
of:
Gokken is geen lichamelijke verslaving.

37 ■

38 ■
•
•
•
•

39 ■

1
1

Maximumscore 4
Oorzaken waardoor iemand het tot een gokverslaving kan laten komen zijn:
de behoefte om (met gedrag) te experimenteren bij tieners
het tegengaan van verveling
volgens zelfbedachte systemen willen spelen
geld verliezen willen voorkomen / het gevoel van falen willen vermijden
Maximumscore 2
1 Gokverslaafde moet zijn problemen erkennen
2 Gokverslaafde moet gemotiveerd zijn iets aan zijn probleem te willen doen /
begeleiding van hulpverlening willen accepteren
Ook goed is de volgende combinatie van elementen:
3 Gokverslaafde moet zijn dag anders structureren
4 Gokverslaafde moet zijn negatieve gevoelens leren doorzien (en/of veranderen)

1
1
1
1

1
1

1
1

Opmerking
De combinaties 1 + 3, 1 + 4, 2 + 3 of 2 + 4 leveren maximaal 1 punt op.
Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatie-elementen in een andere
volgorde weer te geven dan in de bovenstaande opsomming, mits de samenhang tussen de
informatie-elementen in overeenstemming blijft met die van de samen te vatten tekst.
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Antwoorden

40 ■

Deelscores

Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding1)
Voor de eerste overschrijding met 10 woorden dienen geen scorepunten te worden
afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10 woorden steeds 1 scorepunt
te worden afgetrokken tot een maximum van 10 scorepunten. Overigens kan de score
voor de samenvattingsopdracht door deze aftrekregeling nooit negatief worden.
De minimumscore voor de opdracht is 0 punten.
Schematisch:
126 – 135: 0 scorepunten aftrek;
136 – 145: 1 scorepunt aftrek;
146 – 155: 2 scorepunten aftrek;
156 – 165: 3 scorepunten aftrek;
166 – 175: 4 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 10 punten.

Einde

Bij positie 40 van het ’Formulier voor de corrector’ dienen de aftrekpunten aangegeven te
worden als een positief getal. Indien er geen sprake is van woordgrensoverschrijding,
dient een 0 te worden ingevuld.

noot 1

000016

CV3

7

