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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Een beoordelingsmodel
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 (CEVO02-806 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 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.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
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;
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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.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 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.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets 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.
8 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 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.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) VWO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Zahnlos
1 

Maximumscore 1
Hogere hondenbelasting voor gevaarlijke / bepaalde rassen.
Indien het element ‘voor gevaarlijke / bepaalde rassen’ ontbreekt

2 

0

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Er is (de laatste tijd) steeds vaker sprake van gevaar door agressieve honden.
Opmerking
Acceptabel: Zij worden er door de publieke opinie toe gedwongen.

3 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
(Het fokken / houden van zogenaamde) vechthonden (algemeen) verbieden.

4 

A

5 

D

6 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
De verantwoordelijke ministers zijn een verbod op vechthonden / effectieve maatregelen uit
de weg gegaan.
Ook goed: Op de slappe maatregelen van de ministers. /
De voorgestelde maatregelen zijn niet krachtdadig genoeg.
Tekst 2 In die Tiefe

7 

C

Tekst 3 Mode und Verzweiflung
8 

9 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Het vormen van een (muziek)band.
Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
De grens tussen popfan en popster / kijker en tv-ster / toeschouwer en artiest komt danig in
het gedrang / vervaagt / verdwijnt.

10 

A

11 

A

12 

D

13 

B
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Antwoorden

14 

15 

Deelscores

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Worlds Apart is een documentaire (en Popstars niet). /
Popstars is geënsceneerd en Worlds Apart niet.
C

Tekst 4 Doppelt fett
16 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Stress kan het effect hebben dat vet uit voedsel minder snel afgebroken wordt.
Ook goed: Als je gestresst bent, werkt vet dubbel.
Tekst 5 Gipfelgespräch

17 

B

18 

A

19 

C

20 

A

21 

A

22 

C

23 

C

Tekst 6 Die Gleichberechtigung der Mütter fehlt
24 

B

25 

B

26 

C

27 

Maximumscore 1
Schwieriger ist ... (regel 33)
Maximumscore 2

28  • deeltijdwerk

1
1

• thuiswerk / telewerken

29 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Kinderopvang kan moeilijker geregeld worden (omdat er geen familie meer in de buurt is).
Ook goed: Sociale verbanden gaan verloren.
Opmerking
Een antwoord als ‘Er zitten ook grote nadelen aan vast.’ is niet goed omdat dit al vervat is
in de vraag.
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 7 Porträt
30 

Maximumscore 1
(Goudgele) rijst die (door genetische manipulatie) met (pro)vitamine A en ijzer verrijkt is.
Opmerkingen
Acceptabel: Genetisch gemanipuleerde rijst. / Verbeterde rijst. / Rijst die gezonder is.
Een antwoord als ‘Een nieuw soort goudkleurige rijst.’ is niet goed omdat het element van
verbetering of manipulatie ontbreekt.

31 

32 

33 

34 

C

Maximumscore 1
Met hun uitvinding geld willen verdienen. /
Hun uitvinding commercieel willen uitbuiten. /
Vooral de belangen van de landbouwconcerns willen dienen.
D

Maximumscore 2
1 nee
2 ja
3 nee
Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed

2
1
0

Tekst 8 Firmen suchen Mitarbeiter vorwiegend über das Web
35 

Maximumscore 1
De kranten.
Tekst 9 Gedächtnis-Tricks des Gehirns

36 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Ze zijn niet meer in staat de verminderde hersenprestatie te compenseren.
Opmerking
Een antwoord als ‘Ze hebben minder “hersen-kapitaal” ter beschikking’ is niet goed omdat
het element van compensatie ontbreekt.

37 

38 

B

Maximumscore 2
Twee van de volgende:
• Het inzetten van algemene ontwikkeling.
• Het gebruik van een gevarieerder woordenschat.
• Het inzetten van levenservaring.
per juist antwoordelement

39 
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 10 Schlechte Zeiten für Trendscouts
40 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Zelden kwamen hun voorspellingen uit.
Opmerking
Acceptabel: Ze deden hun werk niet goed.

41 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
De ondervraagde tieners kunnen juist weer van mode gaan veranderen zodra ze hun ideeën
hebben prijsgegeven (waardoor ze weer een andere trend in gang zetten).
Tekst 11 Die Berliner Mauer

42 

Maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
(Ja,) om het als gedenkteken / monument te laten dienen.
Tekst 12 Tipps für schöne Ferien
Maximumscore 2

43  • Tijdens vakantie: gebreken melden bij de reisleiding (ter plekke) (getuigen meenemen /

procesverbaal laten opmaken / foto’s maken/ video-opnamen maken)
• Na vakantie: (binnen) een maand na thuiskomst / terugreis een claim indienen

1
1

Einde
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