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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.

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.
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.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen 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
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1 High principals
1

2

maximumscore 2
antwoorden met de volgende strekking:
• Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het onderwijs zelf
van hoge kwaliteit kan zijn
• Er wordt geen rekening gehouden met het belang van een breed
aanbod aan studierichtingen (voor de positie van een universiteit)

1
1

A

Tekst 2 Troubled practices
3

maximumscore 3
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
5 niet
indien
indien
indien
indien

4

vijf goed
vier goed
drie goed
twee of minder goed

3
2
1
0

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 The following text…
5

maximumscore 4
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet
5 niet
6 wel
7 wel
8 wel
indien
indien
indien
indien
indien

acht goed
zeven goed
zes goed
vijf goed
vier of minder goed

4
3
2
1
0

Tekst 4 Getting the message, at last
6

D

7

B

8

A

9

D

10

A

11

C

Tekst 5 Leaving nothing to chance
12

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Moet er aandacht besteed worden aan het verbeteren van de kansen van
ongeboren kinderen, terwijl zoveel levende kinderen grote problemen
hebben?
Opmerking
Wanneer het antwoord niet beide aspecten van het dilemma beschrijft,
dient aan het antwoord geen scorepunt toegekend te worden.
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Vraag

Antwoord

Scores

13

C

14

maximumscore 1
4

15

A

16

B

17

maximumscore 1
designer children will bear the burden of their parents’ expectations
(alinea 10)

18

C

19

B

Tekst 6 The fish within us
20

D

21

B

22

C

23

maximumscore 1
Migration into (einde alinea 4)

24

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
De menselijke evolutie is versneld/niet afgeremd (door de komst van
landbouw en techniek).

25

A

26

maximumscore 1
in genetisch opzicht

27

C
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Vraag

28

Antwoord

Scores

maximumscore 1
(our) fear of diversity
Opmerking
Wanneer het citaat de hele zin “But even … past.” bevat, dient geen
scorepunt toegekend te worden.

Tekst 7 You can tell a great university by the companies it keeps
29

A

30

A

31

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Er moet gezorgd worden voor een evenwicht tussen wetenschappelijke
belangen en commerciële belangen / verschillende belangen.

32

B

33

C

34

maximumscore 1
34a: (Philip) Moriarty/PM
34b: (Derek) Fairhead/DF
Opmerking
Wanneer de namen bij 34a en 34b verwisseld zijn, dient geen scorepunt
toegekend te worden.

35

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
(ontdekkingen die voortkomen uit) zuiver wetenschappelijk onderzoek

36

maximumscore 1
(Ja,) A survey

37

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Veel meer plaatsen voor studenten wier opleiding gedeeltelijk wordt
betaald door bedrijven. / Een enorme toename in het aantal studenten die
financiëel ondersteund worden door bedrijven.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8 Your article…
38

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
de motor(en) van (personen)auto’s zuiniger en kleiner maken
Opmerkingen
− Wanneer in het antwoord het element ‘motor’ ontbreekt, dient geen
scorepunt toegekend te worden.
− Wanneer het antwoord niet op zowel zuinigheid als verkleining
betrekking heeft, dient geen scorepunt toegekend te worden.

Tekst 9 TruGreen
39

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

2
1
0

Tekst 10 Warrant for arrest of pop star
40

maximumscore 1
(he was … of) violent disorder
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Private Eye, 2010

tekst 2

Scientific American, 2010

tekst 3

Christopher Buckley: Boomsday

tekst 4

The Economist, 2007

tekst 5

New Scientist, 2008

tekst 6

Newsweek, 2008

tekst 7

The Observer, 2008

tekst 8

Newsweek, 2010

tekst 9

advertentie

tekst 10

The Times, 2009
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