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Correctievoorschrift HAVO 

Voorbeeldexamen 
 

 
 

 Nederlands 
 
 

 
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 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. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 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; 

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; 
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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. 

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 scorepunten 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 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. 

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. 

 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 61 scorepunten worden behaald. 
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Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 

Tekst met vragen 
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. 
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. 
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. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  De misdaadparadox 
 

 1 B 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 4 maximumscore 1 
alinea 5 
 

 5 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 6 maximumscore 3 
• Vroeger was de dader het uitgangspunt / De dader is niet langer 

(alleen) het uitgangspunt 1 
• Vroeger was er weinig aandacht voor slachtoffers van criminaliteit / Er 

is tegenwoordig ook aandacht voor slachtoffers van criminaliteit / Nu 
hebben slachtoffers spreekrecht in de rechtszaal  1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 3 
• (In tekstfragment 1 wordt gesproken over) de dader als een zondaar 

(die moest worden genezen) of slachtoffer 1 
• (In ‘De misdaadparadox’ gaat het om) een dader die (opgepakt en) 

gestraft of behandeld moest worden 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
 

 8 maximumscore 2 
“Zo schieten slachtofferenquêtes op een belangrijk punt tekort: allochtonen 
en jongeren doen er minder vaak aan mee.” (regels 135-139) 
 
indien één van de volgende citaten: 1 
− “Een groot deel van de criminaliteit komt in geen enkele statistiek 

terecht, doordat mensen denken dat het geen zin heeft aangifte te 
doen.” (regels 140-144) 

− “Die is voor iedereen anders en speelt dus een rol bij de interpretatie 
van informatie uit slachtofferenquêtes.” (regels 158-161) 

 
 9 C 

 
 10 D 

 
 11 A 

 
 12 B 

 
 13 maximumscore 2 

• een stijgend aantal meldingen van geweld 1 
• stijging jeugdcriminaliteit 1 
 

 14 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is:  
• Kattenkwaad/relatief normaal gedrag van jongeren wordt nu vaker bij 

de politie aangegeven 1 
• Daardoor stijgen de cijfers voor jeugdcriminaliteit 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 15 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is:  
• Tekstfragment 2 stelt dat jeugdcriminaliteit niet toeneemt 1 
• In alinea 12-13 wordt gesteld dat er meer aangiftes zijn van  

jeugdcriminaliteit, maar veel van de aangiftes zijn voor dingen die 
nauwelijks als criminaliteit kunnen worden aangemerkt 1 

• (Dus) volgens beide teksten zijn jongeren niet (echt) crimineler dan 
vroeger 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 45 woorden 1 
 

 17 D 
 

 18 D 
 

 19 A 
 

 20 D 
 
 

Tekst 2  Tevredenen of legen 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• De mens (in Nederland) wil de natuur beschermen en behouden  1 
• er ontstaan conflicten hierover / hier wordt veel over gekletst 1 
• dit illustreert juist dat er in Nederland geen echte natuur meer is / enkel 

nog cultuur is 1 
 
Indien meer dan 30 woorden: 1 scorepunt aftrek 
Indien meer dan 35 woorden: 2 scorepunten aftrek 
Indien meer dan 40 woorden: 3 scorepunten aftrek 
 

 23 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Mensen komen bij (onverantwoorde) activiteiten in de natuur in gevaar 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 24 A 
 

 25 B 
 

 26 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  (Vermeende) rampen 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 4 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een ramp fascineert omdat we aangetrokken worden door wat ons had 

kunnen overkomen 1 
• De publieke aandacht en gezamenlijke beleving ervan zorgen ervoor 

dat we ons veiliger voelen 1 
• Ze versterken de saamhorigheid 1 
• We leren ervan voor de volgende keer 1 
 
Indien meer dan 40 woorden: 2 scorepunten aftrek 
Indien meer dan 45 woorden: 3 scorepunten aftrek 
Indien meer dan 50 woorden: 4 scorepunten aftrek 
 

 29 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• slachtoffers moeten op ons lijken 1 
• we moeten de angsten (ook) voelen 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een echte ramp versterkt de saamhorigheid en het collectieve 

verantwoordelijkheidsgevoel en een rampscenario niet 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
een positief toekomstbeeld / dat het allemaal wel goed komt  
 

 34 B 
 

 35 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Biologisch is beter 
 

 36 maximumscore 4 
standpunt 
Het is discutabel dat biologisch eten niet gezonder is dan gangbaar eten. 
 
want 
• gangbaar voedsel wordt onveiliger geproduceerd dan biologisch 

voedsel  
• en dat heeft weer gevolgen voor de veiligheid van het voedsel zelf 
 
subargument 1 
• de gangbare landbouw gebruikt bestrijdingsmiddelen 

tegenargument branche:  
o dat blijft / resten daarvan blijven onder de vastgestelde 

gezondheidslimiet 
weerlegging:  
a) niet altijd, er zijn overtredingen van de wet  
b) de gezondheidsnormen zijn niet streng genoeg, (want die 
houden geen rekening met de gezamenlijke en onderlinge 
werking van die stoffen) 
c) (de wettelijke normen worden steeds scherper omdat) uit 
onderzoek blijkt dat de negatieve gezondheidseffecten van 
gifstoffen ernstiger zijn dan gedacht 
 

subargument 2 
• de gangbare(, intensieve) veehouderij gebruikt te veel antibiotica 
  gevolg 

o dat heeft ervoor gezorgd dat veel vlees resistente bacteriën 
bevat 

  gevolg 
Dat is niet gezond omdat antibiotica dan niet meer werken bij 
de bestrijding van bacteriële infecties bij mensen. 

 
alle 9 goed: 4 
7 of 8 goed:  3 
5 of 6 goed: 2 
3 of 4 goed:  1 
minder dan 3 goed  0 
 
Opmerking: 
De antwoorden die de leerling heeft overgenomen van het schema in de 
opgave, tellen niet mee. Deze zijn in het correctievoorschrift grijs 
afgedrukt. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 37 maximumscore 1 
− de dieren veel ruimte geven 
− niet tot maximale productie fokken 
 
Opmerking 
Alleen wanneer beide werkwijzen juist zijn mag 1 scorepunt gegeven 
worden. 
 

 38 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Jan Meeus en Merel Thie, NRC Handelsblad, 14 november 2009 
tekst 2 naar Nelleke Noordervliet, radioprogramma Vroege Vogels, september 2012 
tekst 3 naar Louise Fresco, NRC Handelsblad, 11 april 2012 
tekst 4 naar Klaas Breunissen, de Volkskrant, november 2012 
tekstfragment 1 naar Peter Giesen, de Volkskrant, 16 januari 2010 
tekstfragment 2 naar Menno van Dongen, de Volkskrant, 17 december 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  


