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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 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.
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 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.
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.
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 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.
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.

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
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 ’t Is rot, maar vlees is zo lekker
1

A

2

A

3

maximumscore 1
1

4

maximumscore 1
4

5

D
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Vraag

6

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• (eerste verklaring:)
De mens wordt gestuurd door het lust-onlust-principe / de mens wil het
fijn hebben en wel direct
• (tweede verklaring:)
In een groot collectief stelt de mens persoonlijk belang boven
algemeen belang
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

1

1
1

Opmerking
Als bij de eerste verklaring zijn genoemd:
− De mens heeft de neiging om onprettige/lastige situaties te vermijden
− Dat komt door de instinctenuitrusting van de mens
− Vlees is voor mensen gewoon lekker
dan hiervoor geen scorepunt toekennen.
7

maximumscore 1
klimaat, milieu, dierenwelzijn, derde wereld
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als alle vier genoemd zijn.

8

9
10

11
12

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Als de vee-industrie dicht bij de consument (zichtbaar) plaatsvindt,
heeft de mens veel meer besef van de nare gevolgen van de veeindustrie
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

2
1

B
maximumscore 2

De kern van een goed antwoord is:
• Uit het citaat blijkt dat Witteman alleen tegen het eten van vlees uit de
bio-industrie/vee-industrie is
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

1
1

C
maximumscore 1

2, 4 en 5

Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als alle drie de nummers genoemd zijn.
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Vraag

13

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Mensen hebben wel twijfels over hun vleesgebruik
• maar die twijfels blijven op de achtergrond
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden

14

A

15

C

16

maximumscore 2

•

•

1
1
1

“Maar als je bereid bent meer te betalen voor een biefstukje afkomstig
van een koe die goed behandeld is, dan zal de vleesindustrie
diervriendelijker worden.”
“Als consumenten een hogere kwaliteit van leven eisen, dan zullen
dieronvriendelijke meststallen een zwarte bladzijde worden in ons
agrarische verleden.”

1

1

Opmerking
Als gegeven is “Woginrich ziet de vork dus als stempotlood.” 1 scorepunt
toekennen.
17

maximumscore 3

De kern van een goed antwoord is:
• De schrijver van tekstfragment 2 ziet als boodschap dat je geen vlees
uit de vleesindustrie moet eten
• De schrijver van tekstfragment 3 ziet als boodschap dat je helemaal
geen vlees mag eten
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

18

C

19

C

1
1
1

Tekst 2 Vertrouwen... dé opgave van het komende decennium
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.
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Vraag

Antwoord

Scores

20.1 maximumscore 2

(crisis en probleem)
• in de huidige samenleving doet zich een vertrouwenscrisis voor / wij
leven in een low trust-samenleving / in de samenleving neemt het
vertrouwen af / in de samenleving neemt het wantrouwen toe
• terwijl vertrouwen juist het smeermiddel/fundament is van een
samenleving / terwijl vertrouwen belangrijk is voor een goed
functionerende samenleving

1

1

20.2 maximumscore 2

(op welke terreinen)
• afname van vertrouwen door burgers in de
politiek/volksvertegenwoordiging
• afname van vertrouwen door beleidsmakers

1
1

20.3 maximumscore 2

(vervolg op welke terreinen)
• afname van vertrouwen in de wetenschap
• afname van vertrouwen in het bedrijfsleven

1
1

20.4 maximumscore 2

(oorzaken)
• oorzaak aanduidend element (bijvoorbeeld ‘oorzaken’, ‘dat komt
door…’)
• de toegenomen democratisering met als gevolg de afbrokkeling van
het gezag / meer openheid en minder ontzag voor gezag

1
1

20.5 maximumscore 3

(vervolg oorzaken)
• partijen die actief het vertrouwen hebben ondermijnd / die de burgers
zelf hebben verteld dat ze ze niet moeten vertrouwen
• om burgers meer verantwoordelijk te maken voor hun leven
• de angst niet veel te kunnen veranderen aan de samenleving

1
1
1

20.6 maximumscore 2

(stappen)
• burgers moeten beseffen dat vertrouwen een daad is in het licht van
onzekerheid en risico’s / burgers moeten zich realiseren dat er per
definitie geen garanties zijn/dat risico’s geaccepteerd moeten worden /
burgers moeten bereid zijn hun lot in andermans handen te leggen
• burgers moeten nadenken over de vraag hoe binnen democratische
verhoudingen opnieuw vertrouwen kan worden vormgegeven / burgers
moeten beseffen dat ze meer realistische verwachtingen moeten
koesteren ten aanzien van gezag
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Vraag

Antwoord

Scores

20.7 maximumscore 3

(vervolg stappen)
• burgers moeten zich herbezinnen op het belang van
discussiëren/argumenteren
Ook goed: burgers moeten in een open en serieuze discussie
meningen uitwisselen / burgers moeten elkaars meningen toetsen
• burgers moeten inzien dat publiek belang en altruïsme bestaan en de
moeite waard zijn / burgers moeten geloven in wat anderen kunnen
doen voor de samenleving
• gezagsdragers/professionals moeten voor burgers
aanspreekbaar/zichtbaar zijn

1

1
1

20.8 maximumscore 2

(aanbeveling en voorwaarde)
• vertrouwen wordt alleen sterker van het op gezette tijden stellen van
kritische vragen / een kritische houding
• vertrouwenwekkende antwoorden/signalen (als reactie daarop) / men
moet merken dat je betrouwbaar bent

1
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 punten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzing omtrent aftrek.

20.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.
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;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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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 28 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Roos Vonk, de Volkskrant, 28 augustus 2010

tekst 2

naar: Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra, Filosofie Magazine 6, 2010

tekstfragment 1 naar: Steven de Jong, www.nrc.nl/nieuws/2011/01/19/vegetariers-maken-een-enormedenkfout, 19 januari 2011, geraadpleegd op 31-01-2011
tekstfragment 2 naar: www.meike.nu, 31/08/2010 om 14:00, Rubriek: Algemeen - Permalink,
geraadpleegd op 14-02-2011
tekstfragment 3 naar: Marcus Huibers, de Volkskeuken, de Volkskrant, 9 september 2010
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