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tijdvak 1

Nederlands

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;

VW-1001-a-17-1-c

2

lees verder ►►►

4

5

6
7

8

9

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 72 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Correct taalgebruik wordt getoetst bij alle antwoorden van de kandidaat op open
vragen.
Voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik worden maximaal 4
scorepunten in mindering gebracht. Onder incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik moet worden verstaan: spelfouten, verkeerd woordgebruik en fouten in
de zinsbouw inclusief verkeerde woordvolgorde.
Herhaalde fouten dienen als afzonderlijke fouten te worden geteld.
De aftrekpunten voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen los van
de inhoudelijke beoordeling te worden geregistreerd. Ze vormen de laatste
beoordelingscomponent van het correctievoorschrift.
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
dienen in totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens
onderstaande aftrekregeling:
0 fouten
0 scorepunten
1 fout of 2 fouten
1 scorepunt
3 of 4 fouten
2 scorepunten
5 of 6 fouten
3 scorepunten
7 of meer fouten
4 scorepunten
Bij een antwoord op een open vraag waarbij de kandidaat niet hoeft te antwoorden
in een volledige zin, wordt niet de grammaticaliteit van het antwoord beoordeeld,
maar de spelling wel. De reikwijdte van vakspecifieke regel 1 wordt hiermee voor
antwoorden op deze open vragen beperkt.
Bij de beoordeling van de spelling dient uitgegaan te worden van de schrijfwijze
volgens de Leidraad bij de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).
Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
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Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken bij vragen waarbij in
volledige zinnen moet worden geantwoord. Aan een antwoord dat geheel in
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend.
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.
Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden
overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane
maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag die betrekking heeft op de
hoofdgedachte van de tekst worden 2 scorepunten toegekend.
Aan het juiste antwoord op de overige meerkeuzevragen wordt 1 scorepunt
toegekend.

Tekst 1 Mannen? Nee vrouwen zijn bevoorrecht
1

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Mannen worden (al eeuwenlang) veel harder behandeld door de
maatschappij dan vrouwen. / Vrouwen worden (al eeuwenlang) minder
hard behandeld door de maatschappij dan mannen. / Mannen hebben het
slechter dan vrouwen. / Vrouwen hebben het beter dan mannen.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Antwoorden zoals “Vrouwen worden (helemaal) niet bevoorrecht” niet goed
rekenen.

2

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Het doel is om aan te tonen dat vrouwen overal/in alle tijden worden
bevoorrecht bij strafoplegging / dat vrouwen een strafbaar feit altijd/overal
minder hard wordt aangerekend dan mannen.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

3

Antwoord

Scores

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dat mannen moeten lijden, is kennelijk minder erg dan wanneer vrouwen
lijden / Een mannenleven is kennelijk minder waard dan een vrouwenleven
of
Het is erger wanneer vrouwen moeten lijden dan wanneer mannen moeten
lijden / Een vrouwenleven is kennelijk meer waard dan een mannenleven.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

4

A

1

5

B

1

6

D

1

7

maximumscore 3
Standpunt

Vrouwen worden bevoorrecht / niet onderdrukt (door
mannen).

Argumentatie

meerdere argumenten
Nota bene: als leerlingen hier iets ingevuld hebben, telt
dat niet mee voor de beoordeling en/of het aantal
woorden.

Conclusie

Vrouwenonderdrukking is een mythe/leugen.

Aanbeveling

Vrouwen moeten wat dankbaarder/aardiger zijn.
ook goed:
De situatie moet blijven zoals die is.

per juist element

1

Maximumlengte van het antwoord in totaal: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Tekst 2 Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met
een inhaalslag
8

maximumscore 1
alinea 2

VW-1001-a-17-1-c

6

lees verder ►►►

Vraag

9

10

Antwoord

Scores

maximumscore 1
alinea 8
maximumscore 2
Twee van onderstaande:
− apocalyptisch geschreeuw
− (over de) teloorgang (van de man)
− (er wordt) gerammeld aan de poorten (van de gevestigde orde)
indien twee elementen goed
indien een element goed
indien geen element goed

2
1
0

Beoordeel de spelling.
11

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Er wordt een verkeerde vergelijking gemaakt, want De Beauvoir vult de
kracht/zwakte van de vrouw op een andere manier in dan Van Creveld dat
doet bij de zwakte/kracht van de man.
Ook goed: antwoorden waarin een meer inhoudelijke invulling wordt
gegeven aan deze verkeerde vergelijking (bijvoorbeeld: De Beauvoir gaat
in op de zwakte van vrouwen (vanwege het baren van kinderen), terwijl in
de tekst van Van Creveld de maatschappelijke zwakte van mannen
centraal wordt gesteld).
Maximumlengte van het antwoord: 40 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

12

maximumscore 2
• “(gelooft in) sprookjes (waarin … nieuw verworven afhankelijkheid)”
(alinea 5)
• “(het artikel verwordt al helemaal tot) fictie” (alinea 6)

1
1

Beoordeel de spelling.
Opmerking
Antwoorden zoals “Van Creveld acht het verder belachelijk…” niet goed
rekenen.
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Vraag

13

Antwoord

Scores

maximumscore 3
zin 1

Maar waar … absurde niet.

standpunt

zin 2

Zo baalt … werd veroordeeld.

voorbeeld bij zin 1
of
argument bij zin 1

zin 3

Die wrok … kwalijk nemen.

toegeving bij zin 2

zin 4

Historische verhalen … hedendaagse
moraal.

argument bij zin 3

indien
indien
indien
indien
14

vier elementen goed
drie elementen goed
twee elementen goed
een of geen element goed

3
2
1
0

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Van Creveld gebruikt de feiten selectief / zoals het hem uitkomt /
negeert het gewicht van het verleden zodra hem dat uitkomt
• Van Creveld begrijpt niet dat veel voorrechten van vrouwen juist wijzen
op achterstelling / trekt verkeerde conclusies

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
15

maximumscore 2
1, 4 en 6
indien drie uitspraken juist
indien twee uitspraken juist
indien een of geen uitspraak juist
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Vraag

16

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet
gebaseerd zijn op positieve discriminatie,
• maar op (bewezen) kwaliteiten / want positieve discriminatie is
beledigend voor vrouwen

1
1

of
•
•

Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig,
want ze hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

Vragen bij Tekst 1 en Tekst 2
17

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Volgens Van Saarloos is er sprake van een inhaalslag bij vrouwen
• Volgens Van Creveld is vrouwenemancipatie overbodig, want vrouwen
worden (altijd al) voorgetrokken / Volgens Van Creveld is het goed
zoals het is

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
18

maximumscore 1
“In werkelijkheid zijn het de mannen die het meeste werk in het leven
doen, moeilijkheden verdragen en als gevolg daarvan sterven.”
(tekst 1, regels 131-135)
ook goed
“Niet toevallig is hun levensverwachting vandaag de dag in 194 van de 194
landen lager dan die van vrouwen.” (tekst 1, regels 135-138)
Beoordeel de spelling.

19

D

20

maximumscore 2
argument 4 en 6

1

per juist benoemd element
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Vraag

21

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Standpunt (Van Creveld): Er is meer geld en meer aandacht voor
vrouwenziektes dan voor mannenziektes.
Argument 2 (Van Creveld):
In ontwikkelde landen worden
twee van iedere drie dollars in
de medische zorg aan vrouwen
besteed.

Argument 1 (Van Creveld):
Elk ziekenhuis heeft wel een
afdeling voor vrouwenziektes
(zoals borstkanker), maar niet
voor mannenziektes (zoals
prostaatkanker).

of
Weerlegging (Van Saarloos):
Elke ‘neutrale’ afdeling in het
ziekenhuis is een mannenafdeling.

De financiering van medisch
onderzoek is onevenwichtig.

Onderbouwing (Van Saarloos):
Bij veel onderzoek zijn mannen de
norm.
per juist element

1

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
22

maximumscore 4
Bevoorrechting van de vrouw
volgens tekst 1

Kritiek uit tekst 2

in alinea 3: Mannen moeten betalen
voor het recht om te trouwen /
moeten een bruidsschat betalen.

Een bruidsschat maakt dat
vrouwen gezien worden als bezit. /
De vrouw is een verovering die het
huwelijk niet zelf kan verbreken.

in alinea 4: Vrouwen zijn nooit
gedwongen te vechten in een
oorlog.

Vrouwen werden niet toegelaten
op gevechtsposities / worden nog
steeds geweerd uit eliteeenheden.

per juist element

1

Maximumlengte van alle antwoordelementen tezamen: 60 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Gezag ontstaat niet door strenger te straffen
23

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De boodschap is symbolisch, omdat een beleid van ‘nooit tolereren’ in de
praktijk niet te handhaven is / omdat er niet voldoende middelen zijn om
‘nooit tolereren’ af te dwingen.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.

24

maximumscore 3
− Bij lichtere incidenten is sprake van onderregistratie / wordt vaak geen
aangifte gedaan.
− Een aantal officieren van justitie vindt de voorgeschreven strafeis te
hoog / eist lang niet altijd een hogere straf.
− Zerotolerance verdraagt zich niet met het rechterlijk streven naar
maatwerk.
− Er zijn onvoldoende middelen voor handhaving van het beleid.
indien
indien
indien
indien

vier factoren juist benoemd
drie factoren juist benoemd
twee factoren juist benoemd
een of geen factor juist benoemd

3
2
1
0

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Opmerking
Bij het tweede liggende streepje het antwoord ‘Het klassieke beginsel van
het strafrecht als laatste redmiddel wordt miskend’ niet goed rekenen.
25

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• (Lokale) gezagsdragers moeten bereid zijn om in probleemsituaties
hun verantwoordelijkheid te nemen / moeten het goede voorbeeld
geven en aangeven wat anderen moeten doen / moeten ‘voorgaan’ in
goed gedrag
• Burgers moeten het gezag van (lokale) gezagsdragers aanvaarden /
gezagsdragers meer speelruimte geven

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

26

Antwoord

Scores

maximumscore 3
4-1-3-2
indien alle elementen goed geplaatst
indien een keten van drie opeenvolgende elementen goed
indien een keten van twee opeenvolgende elementen goed

27

3
2
1

maximumscore 3
De uitspraken 2, 3 en 6.
per juiste uitspraak

1

Tekst 4 De keerzijde van de ‘harde aanpak’
28

C

1

29

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Deze tijdschriften bevatten teksten, geschreven door mensen binnen
Justitie / door mensen die veel te maken hebben met de
(rechts)praktijk
• Deze teksten geven voorbeelden uit de dagelijkse praktijk /
voorbeelden van “de ‘harde aanpak’” / inzicht in de hoogte van de
straffen / inzicht in de praktijk van het zerotolerancebeleid

1

1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

30

Antwoord

Scores

maximumscore 4
De kern van een goed antwoord is:
− Straffen zijn niet evenredig aan de ernst van het gepleegde feit / zijn
niet proportioneel.
− Een en hetzelfde strafbare feit wordt soms wel en soms niet vervolgd /
Er is willekeur in de vervolging.
− De wetgeving is een doolhof van regels / Er zijn zoveel wetten en
regels dat bijna alles verboden is.
− De harde aanpak kan leiden tot een eindeloze stroom van
bekeuringen.
− De opeenstapeling/accumulatie van straffen kan leiden tot de
ondergang van hele gezinnen.
indien
indien
indien
indien
indien

vijf bezwaren juist benoemd
vier bezwaren juist benoemd
drie bezwaren juist benoemd
twee bezwaren juist benoemd
een of geen bezwaren juist benoemd

4
3
2
1
0

Maximumlengte van het antwoord: 70 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
31

D

1

32

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De officier van justitie zorgt er (als bewaker) voor
• dat de gevolgen van een straf niet uit de hand lopen / dat de straf niet
disproportioneel wordt

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 25 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Justitie moet de verwerking van bekeuringen op een andere manier
organiseren
• waardoor ze (meer) overzicht/controle krijgt op de bekeuringen die ze
uitdeelt

1
1

of
•
•

Justitie moet meer inzicht krijgen in de draagkracht van bekeurden
en daar ook rekening mee houden / en voorkomen dat hele gezinnen
ten onder gaan

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 35 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
34

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Dat kan worden betwijfeld, omdat de makers van het beleid het belang van
een harde aanpak van criminaliteit (blijven) bepleiten

1

Maximumlengte van het antwoord: 30 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
35

C

2

Vragen bij Tekst 3 en Tekst 4
36

D

2

37

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Het beleid van het Openbaar Ministerie is te streng / leidt tot
disproportionele straffen
• Het harde aanpak-beleid is niet realistisch / niet uitvoerbaar / wordt
niet uitgevoerd om problemen te voorkomen

1
1

Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
38

maximumscore 1
disproportionaliteit

39

B
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Incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik
40

Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de
antwoorden op open vragen
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik dienen in
totaal maximaal 4 scorepunten in mindering te worden gebracht volgens onderstaande
aftrekregeling:
0 fouten
0
1 fout of 2 fouten
1
3 of 4 fouten
2
5 of 6 fouten
3
7 of meer fouten
4
Zie Vakspecifieke regel 1 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei.
Ook na 23 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.
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

Martin van Creveld, NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013

tekst 2

Simone van Saarloos, NRC Handelsblad, 19 & 20 oktober 2013

tekst 3

Bas van Stokkom, NRC Handelsblad, 4 & 5 januari 2014

tekst 4

Folkert Jensma, NRC Handelsblad, 28 & 29 mei 2011

tekstfragment 1 Carla Wijnmaalen, Diversiteit, maar niet ten koste van kwaliteit,
http://www.liberalemedia.nl
tekstfragment 2 Hans van der Schaaf, reactie op Bas van Stokkom,
www.socialevraagstukken.nl
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aanvulling op het correctievoorschrift

2017-1

Nederlands vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo
Bij het centraal examen Nederlands vwo:
Op pagina 9, bij vraag 16 moet het gegeven antwoord
maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet gebaseerd zijn op
positieve discriminatie,
• maar op (bewezen) kwaliteiten / want positieve discriminatie is beledigend voor
vrouwen
of
• Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig,
• want ze hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
vervangen worden door:
maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is (één van de volgende):
 De inhaalslag van vrouwen / Vrouwenemancipatie moet niet gebaseerd zijn op
positieve discriminatie.
 Positieve discriminatie is beledigend voor vrouwen.
 Vrouwen hebben geen bevoorrechting / positieve discriminatie nodig.
 Vrouwen hebben van zichzelf meer dan voldoende kwaliteiten.
Maximumlengte van het antwoord: 20 woorden.
Beoordeel de spelling en grammatica.
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Nederlands vwo.
Het College voor Toetsen en Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse
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