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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 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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 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
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.

923-1001-a-HA-1-c

2

lees verder ►►►

4

5

6
7

8
9

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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.
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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 spelling 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.
De aangepaste aftrekregeling voor kandiaten 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
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Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de spelling 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
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Een nieuw gelijkheidsideaal
1

maximumscore 1
alinea 4
ook goed:
alinea 3

2

maximumscore 1
alinea 9

3

maximumscore 1
alinea 13

4

B

5

maximumscore 2
onderwijs
gezondheidszorg
veiligheid
arbeid en inkomen
Indien vier terreinen juist
Indien drie terreinen juist
Indien twee of minder terreinen juist
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Vraag

Antwoord

Scores

6

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De verschillen tussen mensen zijn niet louter het resultaat van eigen
keuzen, maar een combinatie van eigen keuzen en omstandigheden.

7

maximumscore 1
“Een ander ... effecten hebben.” (regels 173-176)

8

maximumscore 1
“Een derde ... minst bevoorrechten.” (regels 188-192)

9

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Een ongezonde levensstijl is een kwestie van eigen
verantwoordelijkheid / vrije keuze
• dus moet de burger zelf opdraaien voor de medische kosten die
hiervan het gevolg zijn (en die de basisverzekering overstijgen)
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1
1
1

10

maximumscore 1
voorbeelden

11

maximumscore 1
constatering

12

D

13

maximumscore 3
De vier maatregelen zijn:
1 speciale beurzen voor getalenteerde studenten uit kansarme milieus
2 zorgen voor gezond voedsel en voldoende beweging voor kinderen in
risicogroepen
3 preventieve gezondheidszorg voor risicogroepen
4 herwaardering van het vmbo-diploma
Indien
Indien
Indien
Indien
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Vraag

Antwoord

Scores

14

maximumscore 1
“We wensen het beeld te corrigeren dat Nederland alleen een toekomst
heeft met ‘toptalent’.” (regels 279-282)
of
“Streven naar gelijkheid is niet hetzelfde als streven naar eenheidsworst of
grijze middelmaat en valt niet samen met een verstikkende
gelijkheidsdeken.” (regels 267-271)

15

C

16

C

17

D

18

C

19

C

20

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• In het tekstfragment wordt de nadruk alleen gelegd op de eigen
verantwoordelijkheid
• en niet op de omstandigheden
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden

21

1
1
1

E

Tekst 2 Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!
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.
22.1 maximumscore 2

(verwachting bij geluksbeleving)
• Als Nederlanders zich minder gelukkig voelen, hebben ze de neiging
om bij de overheid aan te kloppen / verwachten ze hulp van de
overheid / wordt de overheid gezien als makelaar in geluk

2

22.2 maximumscore 4

(rol politici en overheid)
• Politici en regering/overheid verkondigen dat zij het geluk kunnen
bevorderen
• Politici en overheid zien in economische groei het instrument tot
bevordering van geluk
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Vraag

Antwoord

Scores

22.3 maximumscore 2

(foutieve aanname)
• de vermeende samenhang tussen de stijging van de materiële welvaart
en de geluksbeleving

2

22.4 maximumscore 3

(beperkingen in de geluksbeleving)
• Beperkingen van geluk/geluksbeleving zijn:
• Geluksmomenten duren maar even / zijn vluchtig van aard
• Geluksgevoelens zijn dikwijls gebaseerd op een vergelijking met
anderen / Een besef van ongelijkheid aan anderen gaat gepaard met
ongenoegen/ontevredenheid

1
1

1

22.5 maximumscore 4

(oorzaken relatief minder stijgende geluksbeleving)
• Oorzaken voor de (relatief) minder stijgende geluksbeleving / voor het
dalend (gemiddelde) geluk zijn:
• groeiende ongelijkheid / toenemende inkomensverschillen in de
samenleving
• er niet in slagen of geen/onvoldoende kans krijgen iets goed te doen /
dwarsbomen professionals / afbraak beroepen / ontkenning
vakmanschap/deskundigheid
• geen solidariteit / een harde, kille samenleving / een onpersoonlijke
samenleving

1
1

1
1

22.6 maximumscore 4

(welke maatregelen de overheid kan treffen)
• De overheid kan het geluk bevorderen door
• de gelijkheid in inkomens te bevorderen / de ongelijkheid in inkomens
tegen te gaan
• een einde te maken aan allerlei beperkende maatregelen (bijvoorbeeld
door een einde te maken aan bureaucratisering) / vakmanschap en
deskundigheid in ere te herstellen / afbraak van zekere beroepen te
stoppen
• het gemeenschapsgevoel te versterken / de onderlinge solidariteit te
benadrukken

1
1

1
1

22.7 R egeling 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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22.8 R egeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de samenvatting

1)

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 punten.

noot 1:
Bij positie 22.7 en 22.8 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 22.7 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: Paul de Beer, Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing, Een
pleidooi voor een nieuw gelijkheidsideaal, de Volkskrant, 8 en 9 november
2006

tekst 2

naar: Arjo Klamer, Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!, NRC
Handelsblad, 14 en 15 oktober 2006

tekstfragment
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