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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 1
1

D

2

D

3

D

4

maximumscore 1
Regels 71-75: “Deze stichting van architecten en bestuurders zet zich al
sinds 1982 in voor de promotie van hoge gebouwen in ons land.”
Opmerking
Ook goed:
Regels 76-79: “In hun visie voegen ‘wolkenkrabbers’ een belangrijk
element toe aan het Nederlandse stadslandschap.”

5

maximumscore 1
alinea 7

6

C

7

maximumscore 1
De hoge grondprijs. / Gebrek aan grond.
Indien meer dan 10 woorden zijn gebruikt

8

0

maximumscore 1
Uit prestige. / Om zich te laten zien. / Uit concurrentie-overwegingen. / Om
reclame voor zichzelf te maken.
Indien meer dan 15 woorden zijn gebruikt

9

maximumscore 1
In de binnenstad gebeurt het allemaal. / In de binnenstad zijn alle functies
bij elkaar. / In een dynamisch centrum is het prettig wonen.
Indien meer dan 15 woorden zijn gebruikt

-

0

10

B

11

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
12

maximumscore 10

12.1 maximumscore 3

•
•
•

Misdadigers worden opgespoord door hen te lokaliseren via hun
mobieltjes
De politie vraagt een vaste groep burgers om regelmatige
medewerking
De politie verzendt (soms) sms-jes aan mensen die zich in de
omgeving van een misdrijf bevinden

1
1
1

12.2 maximumscore 1

Het aantal is alleen bekend bij de politie. / Het aantal is niet openbaar. /
Het aantal is niet bekend. / Over het aantal mag niets gezegd worden.
12.3 maximumscore 2

•
•

De providers zijn verplicht de gevraagde informatie te geven
De providers zijn verplicht het geven van de informatie te toetsen aan
de wet

1
1

12.4 maximumscore 1

Het begrip ‘privacy’ brokkelt steeds meer af. / De grens tussen wat mag en
niet mag, is vaag (en onduidelijk).
12.5 maximumscore 2

•
•

De overheid zal zichzelf beperkingen opleggen
Er komen filters / Gebruikers van mobieltjes kunnen zelf instellen welke
berichten zij wel of niet willen ontvangen / Het anti-spambeleid zal het
gaan winnen

1

1

12.6 maximumscore 1

De politie gaat meer bevoegdheden krijgen om overtreders op te sporen.

-

www.vmbogltl.nl

-2-

www.examen-cd.nl

-

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

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.
12.7 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
10 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;
meer dan 250: 10 scorepunten aftrek.
NB In het programma WOLF vermeldt u de score van de kandidaat op elk
van de zes afzonderlijke inhoudselementen bij de labels 12.1 tot en
met 12.6. Bij label 12.7 voert u de aftrekpunten voor de woordgrensoverschrijding in als een positief getal.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3

-

13

C

14

A

15

D

16

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4
17

B

18

B

19

D

20

B

21

maximumscore 1
Eén van de volgende antwoorden:
− Leerlingen moeten het op een overlevingskamp doen met wat de
school aanbiedt.
− Leerlingen moeten zelf problemen oplossen zonder hulp van buiten.
− Leerlingen moeten leren basisvaardigheden te gebruiken.
Indien meer dan 15 woorden zijn gebruikt

22

D

23

A

24

A

25

B

26

B

27

D

0

Bronvermeldingen

-

tekst 1

naar een artikel van Niek Opten, Eindhovens Dagblad, 7 april 2007

tekst 2

naar een artikel van Tanja Kits, BN/De Stem, 11 mei 2007

tekst 3

naar een advertentie in AllerHande van Albert Heijn, augustus 2007

tekst 4

naar een artikel van Monique de Heer, Trouw, 3 juni 2006
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Schrijfopdracht
Vraag

28

Aftrekregels

Aftrek

maximumscore 13

28.1 maximumscore 6

Aftrek inhoud artikel
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of
ontbreken:
• beschrijving rel rond gefilmde docent
• mening over het incident en de reden voor je mening, per element
• twee voordelen van mobieltjes op school of bij schoolactiviteiten, per
voordeel
• twee nadelen van mobieltjes op school of bij schoolactiviteiten, per
nadeel
• eigen mening over gebruik van mobieltjes op school
• reden voor mening kandidaat

1
1
1
1
1
1

28.2 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
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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

28.3 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
• klas
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