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tijdvak 1

Engels
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.
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 Toetsen en 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 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-1002-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 48 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 Balanced argument
1

E

Tekst 2 Spotting musical talent
2

E

3

maximumscore 3
voorbeelden van een antwoord met de volgende strekking (drie van de
volgende):
− talentscouts zoeken naar wat op een bepaald moment populair is
of
talentscouts selecteren op basis van wat op dat moment in is
of
artiesten die te vooruitstrevend zijn/hun tijd vooruit zijn, worden niet
gekozen
− audities kunnen tegenvallen / zijn momentopnames
of
het optreden van de artiest tijdens de auditie is niet goed
of
het lied dat de artiest zingt tijdens de auditie, is niet de juiste keuze
− de ster en/of de talentscout kunnen fouten maken
of
iedereen kan fouten maken
− sommige artiesten hebben pech/geen geluk
per juist antwoord

1

Tekst 3 The race docket
4

B

5

B

6

C

7

A
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Vraag

8

Antwoord

Scores

C

Tekst 4 Clinical trials on trial
9

C

10

B

11

D

12

A

13

A

14

D

Tekst 5 Britain’s Brussels Syndrome
15

D

16

A

17

D

18

C

19

D

20

maximumscore 1
Britain, a
of
Dame Helen / “Anyone who
Opmerking
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of
de juiste zin op een andere manier is aangewezen.

21

C
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Vraag

22

Antwoord

Scores

maximumscore 1
(a nation that has never looked) so European (alinea 13)
Opmerking
Wanneer er meer geciteerd wordt dan hierboven aangegeven of
minder dan het deel dat niet tussen haakjes staat, geen scorepunt
toekennen.

23

D

Tekst 6 The nanny state
24

B

25

C

26

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Kinderen blijven thuis wonen (onder begeleiding / met hulp van een
nanny).
of
Gezinnen blijven bij elkaar (na het tekenen van een contract).

27

maximumscore 2
• (het afsluiten/tekenen van een) contract
• (het hebben van een) contactpersoon

28

C

29

B

1
1

Tekst 7 We Need to Talk About Kevin
30

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
hij/zij kwam iemand/Mary Woolford tegen (in de supermarkt) die hij/zij
liever niet had gezien

31

B
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Vraag

32

Antwoord

Scores

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

vijf goed
vier goed
drie goed
twee of minder goed

3
2
1
0

Tekst 8 Shaken, stirred and confused
33

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
omdat James Bond de verpersoonlijking van de Britse identiteit/Engeland is
of
omdat James Bond-films de Britse/Engelse identiteit uitdragen
of
omdat James Bond vanaf het begin geassocieerd kan worden met alles
wat Brits is en met de Britse koningin
of
omdat James Bond-films en Engeland/de Britse identiteit onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn
of
omdat James Bond typisch is voor Engeland

34

B

35

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
de Schotse elementen die later/na de verfilming zijn toegevoegd
of
Sir Sean Connery heeft James Bond tot een Schot gemaakt
of
James Bond blijkt (na de verfilming) Schotse wortels/roots te hebben
of
de achtergrond van de figuur James Bond is geleidelijk aangepast

36

E
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 On the scent of wine that never goes off
37

maximumscore 1
He said (alinea 3)
Opmerking:
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of
de juiste zin op een andere manier is aangewezen.

38

D

39

maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
het schakelt bacteriën uit in wijn / het gaat bederf tegen van wijn
of
het maakt wijn langer houdbaar

Tekst 10 Alpha male seeks lower stress level
40

maximumscore 1
(as in) attacking flawed hypotheses (tweede alinea)
Opmerking
Wanneer er meer geciteerd wordt dan hierboven aangegeven, geen
scorepunt toekennen.

Tekst 11 Not just gesture politics?
41

C

Tekst 12 Plymouth Marine Laboratory
42

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

The Sunday Times, 2013

tekst 2

Guardian Weekly, 2013

tekst 3

The Economist, 2010

tekst 4

NewScientist, 2011

tekst 5

International Herald Tribune, 2013

tekst 6

The Economist, 2012

tekst 7

Lionel Shriver: We Need to Talk About Kevin, 2011

tekst 8

The Economist, 2012

tekst 9

The Daily Telegraph, 2013

tekst 10

Financial Times, 2011

tekst 11

NewScientist, 2013

tekst 12

NewScientist, 2012
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aanvulling op het correctievoorschrift
Engels vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen vwo
Bij het centraal examen Engels vwo:

Op pagina 9, bij vraag 37 moet worden toegevoegd:
ook goed
He added (alinea 3)

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vwo.
Het College voor Toetsen en Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse
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tweede aanvulling op het correctievoorschrift
Engels vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Correctievoorschrift

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen vwo
Bij het centraal examen Engels vwo:

Op pagina 7, bij vraag 30 moet worden toegevoegd:
ook goed
dat hij/zij Mary Woolford tegenkwam / de ontmoeting met Mary Woolford

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vwo.
Het College voor Toetsen en Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs. P.J.J. Hendrikse
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