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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 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
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;

HA-1017-a-22-1-c

2

lees verder ►►►

4

5

6
7

8
9

NB1

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. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend
worden. Voor het juiste 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 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.
T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
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.
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T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
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.

NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.
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3 Vakspecifieke regels
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 Fryske striid om it wetter
1

D

2

maximumscore 1
“it ritige waar”

3

B

4

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Alinea 3: (faker as oars) eazet / it eazet / eazje (r. 30-31)
• Alinea 4: drûchte / drûge simmer(s) (fan 2018) (r. 46-47)
• Alinea 5: (wike út, wike yn) gleone sinne en skrale wyn (r. 55-56)
of
ferskroeiende waarmte (r. 62-63)

1
1

1

Opmerking
In plaats van het tweede antwoordelement mag uit alinea 4 “(want) de
sinne en de drûge wyn (setten de saak op ’e kop)” (r. 40-42) ook goed
gerekend worden.
5

B

6

C
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Vraag

7

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Troch mear romte te bieden oan de Fryske boezem kin der by mear
wetteroerlêst mear wetter opslein wurde
• As der in wettertekoart is, dan kin it wetter dat opslein is brûkt wurde
om tekoarten oan te foljen

8

A

9

B

10

C

11

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
 in protte belangen om te tsjinjen (r. 103-104)
 (te min) jild / kosten (r. 105)
 de fraach oft it slagje sil om de opwaarming fan de ierde te beheinen /
de fraach oft de ôfspraken fan de klimaatkonferinsje fan Parys
neikommen wurde (r. 105-110)
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien minder dan twee antwoorden goed

12

1
1

2
1
0

maximumscore 1
tizeboel (r. 103)
Opmerking
Wanneer het lidwoord ‘in’ toegevoegd is, mag het antwoord ook goed
gerekend worden.

13

maximumscore 2
maatregel

wettertekoart

útwreiding fan gemaalkapasiteit
(alinea 6)

x

polderpeilen omheech bringe (alinea 9)

x

natuergebieten en healannen oerstreame litte
(alinea 9)

x

indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien minder dan twee antwoorden goed
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Vraag

Antwoord

Scores

14

A

15

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• It (winter)wetterpeil is yn de polders al omheech brocht (r. 161-163)
• in fleksibel wetterpeil fan de Iselmar oanhâlde (yn it winterskoft)
(r. 164-165)

1

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• oerstallich wetter út de polder (alinea 4)
• wetter út de Switserske Alpen (alinea 12)

1
1

16

17

A

18

D

1

Tekst 2 Jonge wrâldferbetterders: it ferskil meitsje
19

A

20

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Tineke Clevering (fynt de ekonomy net it wichtichst, mar) is op syk nei in
balâns tusken ekonomy en ekology (r. 12-14)

21

C

22

C

23

B

24

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Sy hawwe der gjin ûnderfining mei (omdat de klam de lêste desennia lei op
in oare wize fan buorkjen).
of
De bedriuwsfiering (en it fertsjinnersmodel) fan de boeren is der (totaal)
net op ynrjochte. (r. 68-70)
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Vraag

25

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• boargers: goede/ferstannige karren meitsje by it stimmen (r. 40-42)
• beliedsmakkers en wetjouwers: goede plannen formulearje mei
(moaie) kompensaasjeregelingen en útkeapsommen
of
de agraryske sektor stypje mei goede plannen (mei moaie
kompensaasjeregelingen en útkeapsommen) (r. 77-79)
• boeren: oergean op natuerynklusyf buorkjen
of
bedriuwsfiering (en fertsjinnersmodel) feroarje (nei natuerynklusyf
buorkjen)

1

1

1

Opmerking
Bij het antwoordelement ‘boeren’ mag een antwoord dat neerkomt op:
‘net (mear) mei (in hiel soad) eangst reagearje’, ook goed gerekend
worden.
26

C

27

A

28

C

29

A

30

B

31

C
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Vraag

32

Antwoord

Scores

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
 legere kostpriis (r. 116)
 hegere (ferkeap)priis foar biologyske produkten (en itselde fertsjinje
mei minder molke) (r. 116-119)
 minder finansjele druk (r. 122)
 net ôfhinklik fan (bygelyks) foerleveransiers (r. 122-124)
indien
indien
indien
indien

vier antwoorden goed
drie antwoorden goed
twee antwoorden goed
minder dan twee antwoorden goed

3
2
1
0

Opmerking
Het antwoord: ‘op lange termyn better fol te hâlden’ (r. 120-121) mag ook
goed gerekend worden als één voordeel.
33

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Sy binne ôfhinklik fan it klimaat. (r. 124-125)

34

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Welmoed Deinum wol bydrage oan in better klimaat. (r. 126-128)

35

maximumscore 1
“Op reis yn Australië foel it kwartsje.” (r. 150-151)

36

B

37

D

38

B

39

C
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5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 2 juni te
accorderen.
Ook na 2 juni kunt u nog tot en met 8 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in 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.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Bert de Jong, de Moanne, jaargang 19, nummer 2, juni 2020

tekst 2

naar: Arjanne Nijp, de Moanne, jaargang 18, nummer 6, november 2019
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