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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden 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 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 (CEVO-02-806 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. 
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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 CEVO-
regeling 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. 

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. 
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4 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 punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één 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 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 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 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.  
 

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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 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. 
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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 
punten te worden toegekend. 
• Formulering: de weergave van de informatie-elementen moet begrijpelijk zijn voor een 
lezer die de uitgangstekst niet kent. 
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.  
 
Schrijfwijzen die in overeenstemming zijn met de spelling van 1995 of die in 
overeenstemming zijn met de spelling van 2005 dienen goed gerekend te worden. 
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. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Zelfkastijding op vier wielen 
 

 1 maximumscore 4 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
• De tekst is betogend, want de schrijver wil de lezer van zijn visie op het 

fileprobleem overtuigen / want de schrijver beargumenteert dat de 
aanpak van het fileprobleem faalt / want de schrijver betoogt dat de 
oplossing van het fileprobleem een mentaliteitskwestie is / want de 
schrijver betoogt dat het fileprobleem zich in de loop van de tijd vanzelf 
oplost (door de Wet van Behoud van reistijd) 2 

• De tekst is beschouwend, want de schrijver zet de lezer door veel 
informatie te geven over het fileprobleem / door veel overwegingen 
over het fileprobleem te geven aan het denken (over het eigen 
rijgedrag / over de eigen bijdrage aan het probleem of de oplossing 
ervan), (waardoor die lezer zelf een mening kan vormen) 2 

 
 2 B 

 
 3 maximumscore 1 

alinea 2 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 5 maximumscore 1 
alinea 10 
 

 6 B 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
Zolang voor de automobilist de lusten van het autogebruik opwegen tegen 
de lasten ervan, zal hij de auto niet laten staan (en zal het fileprobleem 
niet worden opgelost). 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• De auto geeft ons een illusie/gevoel van vrijheid (en dat weegt op 

tegen het fileleed) 1 
• We kunnen tegenwoordig onze tijd in de file goed benutten / We lijden 

in de file tegenwoordig nauwelijks tijdverlies 1 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord luidt: 
• Als mensen (veel) langer dan een uur in de file moeten staan om naar 

hun werk te komen, laten ze waarschijnlijk de auto staan 2 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 12 A 
 

 13 A 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 D 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• 1 (Een argument op basis van gezag is:)  

het rapport van de VROM-raad 1 
• 2 (Een argument op basis van feiten is:)  

de groei van het aantal auto’s / het feit dat de werkzaamheden van 
Rijkswaterstaat (vooralsnog) steeds nieuwe files veroorzaken / het 
aanleggen van een extra rijstrook helpt slechts even (maar daarna slibt 
de weg dicht) 1 

• 3 (Een argument op basis van een voorbeeld is:) 
het aanleggen van een extra rijstrook helpt slechts even (maar daarna 
slibt de weg dicht) 1 

 
 19 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende): 
Deze afwachtende houding: 
− is te passief 
− is maatschappelijk niet aanvaardbaar 
− vergroot de chaos 
− brengt veel onzekerheden met zich mee 
− is economisch schadelijk 
 
 

Tekst 2  Kernenergie: de mythe van een wondermiddel 
 
In een goede samenvatting (maximumscore 20 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. 
 

 21 maximumscore 2 
(ontwikkeling) 
Kernenergie wordt tegenwoordig, anders dan vroeger, positief 
gewaardeerd  2 
 
Indien: De publieke opinie ten aanzien van kernenergie is veranderd 1 
 

 22 maximumscore 2 
(verklaringen) 
• Kernenergie wordt gezien als oplossing voor het milieuprobleem / voor 

het probleem van de opwarming van de aarde / voor de luchtvervuiling 
(door de vuile rook) 1 

• en lijkt een oplossing voor het tekort aan fossiele brandstoffen 1 
 

 23 maximumscore 2 
(opvatting en weerlegging)  
• Kernenergie kan de behoefte aan energie dekken 1 
• maar die dekking is slechts zeer beperkt / in 2050 zal hooguit 4 procent 

van het wereldenergieverbruik gedekt kunnen worden 1 
 

 24 maximumscore 4 
(opvatting en weerlegging)  
• Kernenergie produceert weinig vervuilende afvalstoffen, 1 
• maar aan de kernreactie gaan vervuilende industriële processen vooraf 1 
• er is vervuiling door de bouw van kerncentrales 1 
• en de verbruikte splijtstof / het radioactief afval kan nog niet veilig 

worden opgeborgen 1 
 
 

           
               

 

Beschikbaar gesteld door ExamentrainingExact. Voor alle oude eindexamens zie www.oudeexamens.nl



 

 700047-2-039c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 2 
(opvatting en weerlegging)  
• Kernenergie produceert geen broeikasgassen, 1 
• maar bij de industriële processen die nodig zijn om kernenergie op te 

wekken komen CO2 en CFK’s vrij 1 
 

 26 maximumscore 4 
(opvatting en weerlegging)  
• Uranium is een direct beschikbare energiebron, 1 
• maar de hoeveelheid uraniumerts die nog netto energie oplevert zou 

wel eens snel kunnen opraken (bij verhoogde productie van 
kernenergie); 1 

• er is weinig kans op ontdekking van nieuwe rijke ertslagen, 1 
• als nieuwe ertslagen ontdekt worden, zal dit gebeuren in landen die 

politiek problematisch zijn voor het Westen 1 
 

 27 maximumscore 2 
(conclusie) 
Kernenergie is (door de ernstige problemen) geen echte / geen goede 
oplossing voor het energieprobleem 2 
 

 28 maximumscore 2 
(alternatieven) 
Alternatieven voor kernenergie: zon en wind 2 
 
 

 29 Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist 
taalgebruik in de samenvatting1) 
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 aanwijzingen omtrent aftrek. 
 

 30 Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de 
samenvatting1) 
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. 
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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; 
et cetera, tot een maximale aftrek van 16 punten. 
 
 

noot 1:  
Bij positie 29 en 30 van het score-invoerformulier in het programma WOLF dienen de eventuele 
aftrekpunten aangegeven te worden als een positief getal. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld 3 
aftrekpunten vanwege incorrect taalgebruik, dan noteert u bij positie 29 een 3. Indien er geen 
sprake is van aftrek, dient een 0 te worden ingevuld. 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Willem de Bruin, de Volkskrant, januari 2006 
tekst 2 naar: Jan Willem Storm van Leeuwen, De Groene Amsterdammer, 6 januari 2006 
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