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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;
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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;
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 College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld.
Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag
dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 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.
NB3 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.
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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.
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 48 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.
VW-1001-a-14-2-c

4

lees verder ►►►

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 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 Historici, durf lessen te trekken!
1

maximumscore 1
alinea 2

2

maximumscore 1
alinea 9
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Vraag

3

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Beroepsgroep

Verwijt(en)

1 Docenten geschiedenis

begrijpen weinig van hun vak.

2 Politici

bedrijven geschiedenispolitiek / misbruiken
geschiedenis om politiek mee te bedrijven /
gebruiken onjuiste/geen historische
argumenten in het publieke debat.

3 Universiteitsbestuurders

kennen waarde toe aan onderzoek dat niet
nuttig is voor de hedendaagse problemen.

voor de juist aangeduide beroepsgroepen en correct aangeduide verwijten:
indien vijf elementen goed
indien vier elementen goed
indien drie elementen goed
indien minder dan drie elementen goed
4

maximumscore 1
toegeving

5

maximumscore 1
nuancering

6

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(De kritische lezer kan opmerken dat) op basis van (slechts) drie
voorbeelden alle wetenschappelijk onderzoek naar geschiedenis
in diskrediet wordt gebracht.

7

C

8

maximumscore 1
tegen de subsidiëring van niet-maatschappelijk-relevant onderzoek
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Vraag

9

Antwoord

maximumscore 3
1

Eigenlijk zou het hele promotietraject moeten
worden afgeschaft, of in ieder geval grondig
moeten worden herzien.

(al gegeven: standpunt)

2

Jonge, bevlogen historici in de kracht van
hun leven vier jaar lang onderdompelen in
de trivialiteit – dat verzin je toch niet?

argument

3

Zeker, er zijn genoeg redenen om
terughoudend te zijn als historicus midden in
de actualiteit.

toegeving

4

Als we echt zo veel zouden kunnen leren
van het verleden, dan leefden we allang in
het paradijs.

(al gegeven: argument
bij vorige zin)

5

Maar dat is nog geen reden om de
geschiedbeoefening tot academisch
hobbyisme te reduceren.

tegenwerping

6

Laat het vak het strijdtoneel zijn van
originele, tegendraadse en zelfs ronduit
partijdige analyses; laat de angst voor kleine
vergissingen, anachronismen en sweeping
statements niet langer regeren.

aanbeveling

indien
indien
indien
indien
10

Scores

vier elementen goed
drie elementen goed
twee elementen goed
minder dan twee elementen goed

3
2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
 Weliswaar leidt geschiedenis niet altijd tot geschikte inzichten / blijft de
geschiedenis een grabbelton,
 maar over veel zaken kan de geschiedenis ons wel iets zinnigs leren.
 Daarom moet de historicus meer aandacht besteden aan
maatschappelijke vraagstukken.
Opmerking
Bij lid 3 mag niet goed gerekend worden:
Daarom kan de historicus over al onze zorgen iets zinnigs te berde
brengen.
indien drie elementen goed
indien twee elementen goed
indien minder dan twee elementen goed
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Vraag

Antwoord

Scores

11

maximumscore 1
“Tot overmaat … den boze.” (regels 182-187)

12

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• volgens alinea 4 vragen politici wel aandacht voor de geschiedenis
• maar volgens alinea 15 gebruiken ze zelf nauwelijks historische
argumenten
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden

13

B

14

maximumscore 3
aanbeveling 1, 2, 4 en 10
indien
indien
indien
indien

1
1
1

vier aanbevelingen goed
drie aanbevelingen goed
twee aanbevelingen goed
minder dan twee aanbevelingen goed

3
2
1
0

15

A

16

A

17

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• in de hoofdtekst wordt deze geringe waardering geweten aan de
manier waarop historici hun vak uitoefenen
• in tekstfragment 1 wordt deze geringe waardering voorgesteld als een
maatschappelijk diep verankerde ontwikkeling
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 35 woorden

18

1
1
1

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
 onheilspellende (ervaring)
 (zijn) weggevaagd
 (worden) geminacht
 van haar voetstuk gevallen
 (is) ontmaskerd
 verdampt (in de postmoderne conditie)
indien
indien
indien
indien
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 Wat weerloos is, is niet per se van waarde
In een goede samenvatting (maximumscore 17 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.
19.1 maximumscore 2

(Wat is de visie op natuur van de natuurpuristen?)
• Natuurpuristen verafgoden de natuur / De natuur moet bevrijd worden
van de bemoeienissen van de mens
• want die biedt een tegenwicht aan de verziekte maatschappij

1
1

19.2 maximumscore 5

(standpunt ten aanzien van natuurpuristen en ontwikkeling die hieraan ten
grondslag ligt)
• Het geloof in de heilzaamheid van een door de mens onaangeraakte
wildernis is in deze tijd maar moeilijk houdbaar
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat)
• de ‘ongerepte natuur’ bestaat niet meer in Nederland / het onderscheid
tussen natuur en cultuur kan niet meer worden gemaakt / natuur en
landleven in Nederland zijn tegenwoordig vergroeid met cultuur en
geschiedenis / Nederland bestaat tegenwoordig uit kunstmatig
gecomponeerde natuur

2
1

2

19.3 maximumscore 4

(argumenten tegen de visie op natuurpurisme)
• De gedachten achter het natuurpurisme zijn niet houdbaar
• redengevend verband (bijvoorbeeld want/omdat/om de volgende
redenen)
• kunstmatig aangelegde natuur is net zo mooi als niet door mensen
gecreëerde natuur
• we weten niet wat de oorspronkelijke stand van de natuur is

1
1
1
1

19.4 maximumscore 4

(vervolg argumenten tegen de visie op natuurpurisme)
• nastreven van de ‘oorspronkelijke natuur’ leidt tot dierenleed
• het in stand houden van ‘ongerepte natuur’ vergt een bijna totalitaire
controle / het getuigt van hoogmoed om te denken dat je voor God kunt
spelen
• het versterkt de misvatting dat het milieu geholpen wordt door de aarde
zo veel mogelijk in haar zuivere / door de mens onaangeraakte staat
terug te brengen
• het houdt (op irrationele gronden) de inzet van natuurbeschermende
technologieën tegen

VW-1001-a-14-2-c

9

1

1

1
1

lees verder ►►►

Vraag

Antwoord

Scores

19.5 maximumscore 2

(tweeledige conclusie)
• We moeten worden bevrijd van het romantische natuurpurisme
• We moeten erkennen dat wetenschap/technologie goed samengaat
met eerbied voor / behoud van de natuur

1
1

19.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 scorepunten.
Zie Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
19.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 18 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 scorepunten.
Schematisch:
181 - 198 woorden: 0 scorepunten aftrek;
199 - 203 woorden: 2 scorepunten aftrek;
204 - 208 woorden: 4 scorepunten aftrek;
209 - 213 woorden: 6 scorepunten aftrek;
214 - 218 woorden: 8 scorepunten aftrek;
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Rutger Bregman, de Volkskrant, 29 september 2012

tekst 2

naar: Patrick van der Kroef, De Groene Amsterdammer, 9 februari 2012

tekstfragment 1 naar: René Cuperus, de Volkskrant, 10 juni 2013
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