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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 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. 
 

NB1 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. 

 
NB2 Als het College voor 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 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. 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. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 59 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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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Tekst 1  Grenzeloze literatuur 
 

 1 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 2 maximumscore 1 
alinea 7 
 

 3 maximumscore 3 
• De knieval van veel media voor jongeren en een lager opgeleid publiek 1 
• De verschuiving van (pure) fictie naar non-fictie 1 
• De democratisering/democratiseringsbeweging van de (vroege) jaren 

’70 / van de smaak in de jaren ’70 1 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Bij beide staat grotere aandacht voor de persoon van de schrijver / 

voor non-fictionele/autobiografische aspecten van literatuur centraal 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden 1 
 

 5 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De opvatting dat schrijvers verantwoordelijk gehouden moeten kunnen 
worden voor uitingen van hun personages. 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De opvatting dat literatuur geen zinvolle uitspraken over de werkelijkheid 
kan doen / geen algemene waarheden over de werkelijkheid kan bevatten / 
een vrijblijvend spel met woorden is.  
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Een schrijver is niet verantwoordelijk voor de uitspraken van zijn 

personages, maar wel voor de (totale) strekking van zijn werk 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 25 woorden 1 
 

 8 maximumscore 1 
(argument op basis van) een voorbeeld 
 

 9 maximumscore 1 
(argument op basis van) een gevolg 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 1 
(argument op basis van) autoriteit 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• Elke lezer heeft een eigen interpretatie van een tekst 1 
• een boek zou (dus) nooit een belangrijke mededeling kunnen bevatten 

/ literatuur is een vrijblijvend spel met woorden 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden  1 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Fictie kan een hoofdstrekking bevatten waarover lezers het eens 

kunnen worden 1 
• Fictie kan wel degelijk waarheden bevatten (die voor veel lezers 

gelden) 1 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Kiezen voor) de smaak van de massa is afkeurenswaardig. / De smaak 
van de massa is funest voor de (hogere) literatuur. 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Poëzie is belangrijk voor mensen. / Poëzie verdient het beschermd te 
worden. 
 

 16 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De ‘hogere’ literatuur maakt de werkelijkheid minder ondoorzichtig / 

begrijpelijker / biedt inzicht in de werkelijkheid / leert ons meer over de 
wereld 1 

• een volledig goed antwoord, niet langer dan 15 woorden  1 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
• 1 1 
• 4 1 
 

 19 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is (één van de volgende): 
− Het aanbieden van een (moeilijke) literaire (historische) context / 

(verplichte) canon werkt intimiderend / schrikt af / vergalt het 
leesplezier. 

− De voorstelling van de piramide (met een kleine top van hoogwaardige 
literatuur – de canon –) deugt niet. 

− Jongeren zelf maken (nog) geen onderscheid tussen hoge en lage 
cultuur / tussen wat tot de canon behoort en wat niet. / Deze 
benadering sluit niet aan bij de belevingswereld van jongeren. 

 
 21 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
Overeenkomst: het literaire werk zelf wordt centraal gesteld / de 
benadering is niet-elitair / gaat uit van een ‘gedemocratiseerde smaak’. 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Centrale vraag: wat heeft de tekst de lezers van vandaag (nog) te zeggen? 
 

  
 
 

Tekst 2  De heilloze weg van het CPB 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord is: 
• In het voorstel van de nieuwe regering zou de zorgpremie afhankelijk 

van het inkomen worden  1 
• In het voorstel van het CPB is de eigen bijdrage aan de zorgkosten 

afhankelijk van de eigen levensstijl 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 25 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Door zowel de nieuwe regering als het CPB is voorgesteld om de 

zorgpremie afhankelijk te maken van persoonlijke kenmerken / van iets 
waar mensen weinig invloed op kunnen uitoefenen / de eigen 
verantwoordelijkheid voor gezondheid en zorg te vergroten 1 

of 
• Het zijn beide nieuwe manieren om de kosten in de zorg te bestrijden 1 
 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

  
 26 maximumscore 4 

De kern van een goed antwoord is: 
• met het voorstel wordt de lagere sociaal-economische klasse 

benadeeld / worden bepaalde bevolkingsgroepen systematisch 
benadeeld/bevoordeeld  1 

• het is moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van eigen schuld  1 
• de solidariteit in de samenleving wordt ondermijnd 1 
• een volledig goed antwoord, niet langer dan 40 woorden 1 
 

 27 C 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De zorgvergoeding moet afhankelijk zijn van de effectiviteit/zinnigheid 

van de behandeling / de kwaliteitsverbetering van het leven die de 
behandeling biedt 1 

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

Tekst 3  Breinmythes 
 
 

 30 maximumscore 6 
Een goede samenvatting bevat ten minste de volgende drie elementen: 
• Uit onderzoek van de VU blijkt dat veel leraren in tal van hersenmythes 

geloven / onbewezen opvattingen over het brein aanhangen  2 
• Het is verontrustend dat er binnen het onderwijs een neuro-industrie is 

ontstaan, gebaseerd op onjuiste aannames (waarin deze mythes / 
onbewezen opvattingen welig tieren) (juist van in het brein 
geïnteresseerde docenten) 2 

• Het brein zou/de mysterieuze hersenen zouden met meer scepsis 
moeten worden benaderd  2 

 
Indien meer dan 50 woorden: 2 scorepunten aftrek 
Indien meer dan 55 woorden: 4 scorepunten aftrek 
Indien meer dan 60 woorden: 6 scorepunten aftrek 
 
 
 

Tekst 4  Stemmen voor de Tweede Kamer 
 

 31 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 6 
 
hoofdstandpunt: stemmen zonder zeggenschap over coalitievorming is 
zinloos/niet goed  
 
argument: (want) we weten niet wat er met onze stem gebeurt / hoe en met 
wie ze gaan samenwerken 
 

tegenargument: met strategisch stemmen kan ik bepaalde 
samenwerkingsverbanden tussen politieke partijen mogelijk maken of 
blokkeren 

 
weerlegging: strategisch stemmen is een farce 

   want 
onderbouwing: politici halen onze stemmen op en bepalen dan 
zelf wat ze ermee doen 

      
onderbouwing 1 Het is onduidelijk welke strategie een 
strategische stemmer volgt 
onderbouwing 2 Een politicus voelt zich niet gebonden 
aan strategisch stemmer 

 
conclusie: dus we moeten kunnen stemmen over coalitievorming 
 
per goed argument of goede onderbouwing, in juist verband 1 
 
 

 33 B 
 

 
 
5 Inzenden scores 
 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 
 

 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar Hans van den Bergh, HP/De Tijd, 12 mei 2006 
tekst 2 naar Gerhard Hormann, de Volkskrant, 12 januari 2013 
tekst 3 naar Asha ten Broeke, Trouw, 27 november 2012 
tekst 4 naar Malou van Hintum, de Volkskrant, 11 september 2012 
tekstfragment 1 naar Hans Hoenjet, HP/De Tijd, 24 februari 2006 
tekstfragment 2 naar Jarico Vos, de Volkskrant, 14 januari 2013 
 

einde  


