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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
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
antwoordmodel) niet meegeteld.

Tekst 1
1

A

2

C

3

A

4

B

5

D

6

maximumscore 2
Drie van de volgende:
− Lichaam/lijf/leeftijd
− Talent / (erfelijke) aanleg
− Omgeving
− Gedrag
Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien minder dan twee antwoorden goed

-

2
1
0

7

maximumscore 1
In alinea 8.
Ook goed: in alinea 7.

8

maximumscore 2
• De hersenen zijn minder kneedbaar dan bij een kind.
en/of Het leren gaat moeilijker dan bij een kind
• Een volwassene weet meer dan een kind.
en/of Een volwassene kan sneller betekenissen leren dan een kind

9

D

10

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
11

maximumscore 11
In een goede samenvatting komen de volgende elementen voor.

11.1 maximumscore 1

Moderne mensen slapen slecht / slapen korter dan vroeger / hebben een
voortdurend slaapgebrek.
11.2 maximumscore 1

Het leven ’s avonds en ’s nachts wordt steeds drukker en/of opwindender.
11.3 maximumscore 2

•
•

moeheid en/of lichamelijke uitputting
depressiviteit / beschadigde geestelijke gezondheid

1
1

11.4 maximumscore 1

1
2
3

ratten gewennen aan een hoeveelheid slaap
de ratten vervolgens uit de slaap houden
dan de gevoeligheid voor serotonine bij de ratten meten / de gevolgen
voor de rattenhersenen meten / het effect op de rattenhersenen
bepalen

Opmerking
Alle drie fasen moeten genoemd zijn.
11.5 maximumscore 2

•
•

De gevoeligheid voor serotonine was bij de ratten sterk verminderd
(net als bij depressieve mensen)
Er trad verandering op in de hersenen / in het hersendeel dat
stemmingen en emoties regelt / in bepaalde hersenfuncties van ratten

1
1

11.6 maximumscore 1

De slaapbehoefte van mensen is sterk verschillend / hangt van veel
factoren af / is moeilijk te bepalen.
11.7 maximumscore 2

•
•

Vroeger kwam het onderbroken slapen meer voor dan nu
De onderbroken slaap past beter bij het natuurlijke slaapritme van de
mens

1
1

11.8 maximumscore 1

in twee gedeelten slapen / onderbroken slapen

-
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Vraag

Antwoord

Scores

Het is de kandidaat geoorloofd in zijn samenvatting de informatieelementen in een andere volgorde weer te geven dan in bovenstaande
opsomming, mits de samenhang tussen de informatie-elementen in
overeenstemming blijft met die van de samen te vatten tekst.
11.9 Regeling met betrekking tot de woordgrensoverschrijding

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
11 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
151-160: 0 scorepunten aftrek;
161-170: 1 scorepunt aftrek;
171-180: 2 scorepunten aftrek;
181-190: 3 scorepunten aftrek;
191-200: 4 scorepunten aftrek;
201-210: 5 scorepunten aftrek;
211-220: 6 scorepunten aftrek;
221-230: 7 scorepunten aftrek;
231-240: 8 scorepunten aftrek;
241-250: 9 scorepunten aftrek;
251-260: 10 scorepunten aftrek;
meer dan 260: 11 scorepunten aftrek.
NB In het programma WOLF vermeldt u de score van de kandidaat op elk
van de acht afzonderlijke inhoudselementen bij de labels 11.1 tot en
met 11.8. Bij label 11.9 voert u de aftrekpunten voor de woordgrensoverschrijding in als een positief getal.

Tekst 3
12

D

13

A

14

C

Tekst 4
15

-

B

www.vmbogltl.nl

-3-

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen Nederlands vmbo gl/tl 2009 - I
havovwo.nl

Vraag
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16

B

17

C

18

C

19

maximumscore 1
“Soms laten ze er een vakantie voor schieten om de operatie van de hond
te bekostigen.” (regels 102-104)

20

maximumscore 1
“Ik zie in de toekomst het niveau van de diergeneeskunde zich zeker nog
verder ontwikkelen.” (regels 114-116)

21

C

22

B

23

maximumscore 1
Je kunt met je hond ook naar een beautysalon.
Indien meer dan 10 woorden zijn gebruikt

-

24

B

25

B
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Schrijfopdracht
Vraag

26

Aftrekregels

Aftrek

maximumscore 13

26.1 maximumscore 6

Aftrek inhoud
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• uitleg bedoeling Maatschappelijke Stage
• twee verschillende eisen aan een gekozen project, per element
• verklaring voor keuze project
• twee verschillende reacties op de keuze, per element
• de twee voorwaarden van de beheerders voor hun medewerking,
per element
• twee verschillende werkzaamheden, per element
• eigen mening over het nut van de Maatschappelijke Stage
• twee verschillende argumenten voor mening, per element

1
1
1
1
1
1
1
1

26.2 maximumscore 4

Aftrek taalgebruik
De score is 4 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
•

•

•

-

één of twee formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
drie of vier formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
vijf of meer formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
één of twee spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten)
drie of meer spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten)
twee of meer interpunctiefouten

www.vmbogltl.nl

-5-

1
2
3
1
2
1

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen Nederlands vmbo gl/tl 2009 - I
havovwo.nl

Vraag

Aftrekregels

Aftrek

Voor kandidaten vallend onder artikel 55, lid 3, geldt de volgende
aangepaste aftrekregeling voor taalgebruik:
•

•

•

één tot en met zes formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
zeven tot en met twaalf formuleringsfouten (onvolledige zinnen,
onjuiste woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
dertien of meer formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
één tot en met zes spelfouten (fouten in de spelling van
werkwoordsvormen, overige spelfouten)
zeven of meer spelfouten (fouten in de spelling van
werkwoordsvormen, overige spelfouten)
zes of meer interpunctiefouten

1
2
3
1
2
1

26.3 maximumscore 3

Aftrek presentatie/conventies
De score is 3 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of
ontbreken:
• passende titel
• samenhang
• logische volgorde
• alinea-indeling
• verzorgde indruk
• naam en klas, per element
NB

1
1
1
1
1
1

In het programma Wolf vermeldt u de scores van de kandidaat op
elk van de drie afzonderlijke beoordelingscriteria.

Bronvermeldingen

-

tekst 1

Naar een artikel van Monique Kitze, Quest, april 2007

tekst 2

Naar een artikel van José van der Sman, Elsevier, 7 maart 2007

tekst 3

Naar een advertentie in Volkskrant Magazine, 1 oktober 2005

tekst 4

Naar een artikel van Miriam van den Brand, De Stentor, 26 mei 2007
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