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tijdvak 1

Fries

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en
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 directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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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 Toetsen en Examens.
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 behaalde
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 bij de toets
behorende correctievoorschrift. 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;
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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;
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 Toetsen en 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 met inachtneming van het correctievoorschrift 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 Toetsen en 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.
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NB3 Als het College voor Toetsen en 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
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 44 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 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.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 Stille maitiid
1

C

2

A
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Vraag

Antwoord

Scores

3

maximumscore 1
“mei syn witeskimmeldoarpen, mei syn faak fierstente grutte en nutteleaze
yndustrygebieten, mei syn mega-skuorren dy’t as poddestuollen út ’e grûn
oprize” (“mei syn monumintale pleatsen dy’t ûnder de slopershammer
ferdwine”) (r. 71-76/78)

4

maximumscore 1
yngripende oergong (r. 39)
Opmerking
‘yngeand feroare’ (r. 38-39) mag ook goed gerekend worden.

5

maximumscore 2
Twee van de volgende:
− It giet net neffens in foaropset plan (r. 43)
− It ferrint net harmoanysk (r. 44)
− It jout gaos en spanning (r. 48-49)

6

A

7

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Ferskate partijen sizze dat se it karakteristike Fryske lânskip
beskermje wolle, mar
• it makket nimmen in grevel út (r. 81-82)
of
nimmen fielt him úteinlik ferantwurdlik (r. 83-84)

1

1

8

D

9

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Hofstra bringt (oan ’e iene kant) in ferbining oan tusken it âlde
(Fryslân) / tradysje en it nije (Fryslân) / moderniteit (r. 90-91)
• en (oan ’e oare kant) giet hy yn tsjin de fêstige Fryske oarder
(r. 99-101) / besiket er bestjoerders en fakgenoaten (hieltyd wer) by de
les te krijen (r. 105-107)

10

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Skjintme is net allinne in yndividueel belibjen / It yndividueel belibjen is
net it belangrykste by skjintme (r. 114-115),
• mar it giet ek om de absolute wearden (fan arsjitektuer en lânskip)
(r. 117-120, 136-139)
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Vraag

Antwoord

Scores

11

C

12

A

13

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Jensma wiist it ôf omdat it neffens him basearre is op it net mear
besteande, ferbylde lânskip (r. 159-165),
• de skriuwer/Mak fynt dy (hjoeddeistige) subjektive belibbing (fan de
tradysje) krekt fan wêzentlik belang foar de (Fryske) identiteit omdat dy
in funksje hat foar de maatskippij / de maatskippij der ferlet fan hat
(r. 184-191)

14

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Oan de iene kant it fertellen fan it ferhaal dat de klam leit op mienskip
mei de taal as drager fan identiteit (r. 195-198)
• Oan de oare kant it ferhaal dat de klam leit op it belang fan it lânskip
(r. 198-202)

15

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
It plak dêr’tsto opgroeist, is hiel wichtich.
of
Wêr’tsto weikomst, bepaalt dyn identiteit foar in grut part.
of
Wêr’tsto weikomst biedt dy struktuer/wissichheid.

16

A

17

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Yn de maitiid ûntbrekt de lêste jierren lûd of leven (yn de Fryske
greiden) (r. 5-16)
of
Yn de maitiid binne hast gjin fûgellûden mear te hearren (yn de Fryske
greiden) (r. 5-16)
• Saken wurde as al te fanselssprekkend akseptearre (der moat folle
mear diskusje / moatte mear fragen oer it lânskip komme) (r. 233-237)

18

1

1

1
1

1
1

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2 It each rekket net útsjoen en it ear net útharke
19

B

20

maximumscore 2
• “(sa merkt Dekker fierder) mei rjocht en reden (op.)” (r. 22-24)
• “sa’t men dat fan in VVD’er ferwachtsje mei” (r. 26-27)

21

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De funksjes fise-foarsitter fan ROOS en direkteur fan Omrop Fryslân binne
net te ferienigjen.

22

B

23

C

24

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Harkers en sjoggers / minsken kinne ôfheakje troch it brûken fan it
Frysk as fiertaal (r. 178-182)
• Harkers en sjoggers / minsken kinne ek ôfheakje omdat sy de kwaliteit
fan it Frysk te min fine / omdat sy harrensels ergerje oan it strieminne
Frysk (r. 182-185)

1
1

25

B

26

maximumscore 1
(Hy giet yn) op it ûnderskied tusken organisatoaryske ûnôfhinklikens / de
ûnôfhinklikens fan de Omrop en de sjoernalistike ûnôfhinklikens/frijens.

27

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Der is gjin ambysje by de meiwurkers om it nivo omheech te krijen
(r. 185-189)
• Hja binne (ûnterjochte) benaud foar it ferliezen fan de eigen
ûnôfhinklikens en autonomy / fan de sjoernalistike frijens (r. 190-193)

28

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Troch de kompetysje (op de grutte wurkflier) wurde meiwurkers fan Omrop
Fryslân útdage bettere programma’s te meitsjen (alinea 11).

29

C
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Vraag

Antwoord

Scores

30

B

31

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Net de kwestje fan de selsstannigens fan Omrop Fryslân is it
wichtichst,
• mar de kwaliteit fan syn programma’s

1
1

Opmerking
Wanneer het antwoord uit meer dan 29 woorden bestaat, 1 scorepunt in
mindering brengen.

Tekst 3
32

maximumscore 1
Een van onderstaande begrippen uit tekst 2:
− “(funksje as) hiemhûn” (r. 20-21)
− “hiemhûnfunksje” (r. 149)

33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Ja, want beide wolle hja net tefolle ferdivedaasje/amusemint en
entertainment yn de regionale media.
of
Ja, want beide pleitsje hja foar (mear) kwaliteit yn de regionale media.

5

Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle
gegevens die vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het
genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens
nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe
corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de
gegevens met de externe corrector.
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tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Geert Mak, (een bewerking van) een toespraak bij de opening van de
tentoonstelling over het werk van de Friese architect Rein Hofstra, Wommels,
26 april 2013
www.geertmak.nl/nl/Stad/Essays%20en%20lezingen/Silent%20spring/

tekst 2

naar: Piet Hemminga, www.demoanne.nl, juni 2015

tekst 3

tekstfragment uit: Richard de Boer, Investeren in blauw op straat, de Moanne
13:1, januari 2014
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