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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1. algemene regels voor de beoordeling
2. berekening cijfer
3. vakspecifieke regels
4. antwoordmodel

1 ALGEMENE REGELS VOOR DE BEOORDELING

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van
toepassing:
1. Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator scorepunten

toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1, 2, .., n.

2. Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
2.1. indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te

behalen aantal scorepunten toegekend;
2.2. indien een open vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel

van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
antwoordmodel;

2.3. indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel
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
antwoordmodel;

2.4. indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerst gegeven antwoord
beoordeeld;

2.5. indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerst gegeven
antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;

2.6. indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
antwoordmodel anders is aangegeven;

2.7. indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn
opgenomen gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;

2.8. indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen
haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat
voor te komen.

3. Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden
aangerekend tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

4. Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid.

5. Indien de examinator meent dat in een examen of in een antwoordmodel een
fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof het
examen en antwoordmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid
mededelen aan het Examenbureau VBO/CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.

6. Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

2 BEREKENING CIJFER

Na de normeringsvergadering wordt de vastgestelde omzettingstabel bekend gemaakt.
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor Nederlands, leesvaardigheid zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

Bij de tekst(en) met 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.

4 ANTWOORDMODEL

Het antwoordmodel start op de volgende pagina.
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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

TEKST 1 DE CONDUCTEUR PIKT HET NIET LANGER ||
1 B

2 C

3 maximumscore 1
de jongeren bewustmaken van het effect van agressief gedrag

4 maximumscore 2
• Je moet rustig blijven 1
• Je moet met praten het probleem oplossen 1

Indien meer dan 20 woorden gebruikt zijn -1

5 A

6 B

7 D

8 C

9 A

TEKST 2 TRAIN YOURSELF ||
10 C

11 D

TEKST 3 NARE GEVOELENS ||
12 D

13 A

14 A

15 maximumscore 1
vijf

16 C

17 D

18 D

19 B

Vraag Antwoord Scores
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20 C

TEKST 4 HET VERHAAL VAN ELLEN ||
21 D

22 B

23 B

24 maximumscore 1
Ze zoekt hulp bij een psycholoog.
of:
Ze denkt dat een huisarts er niet is voor kinderachtige dingen.

25 maximumscore 2
"Die reageerden heel begripvol." (regel 44-45)

• "Bovendien namen ze contact op met de directeur van de school." (regel 45-46) 1

26 B

27 B

28 D

29 A
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SCHRIJFOPDRACHT ||
Beoordelingscategorieën voor de zakelijke brief:
inhoud
taalgebruik en techniek / opbouw
conventies

Per categorie kunnen maximaal 5 scorepunten worden behaald.
Op het scoreformulier dient per categorie de score te worden vermeld die de
kandidaat na aftrek overhoudt. De minimale score per categorie is 0 punten.

30 Aftrek inhoud brief (maximaal 5)

Score = 5 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.

Indien de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst -2
• artikel over voorlichting gelezen -1
• voorlichting alle derde klassen -1
• voorkeur 7 t/m 11 oktober -1
• verzorging lunch -1
• naar kosten informeren -1
• naam van de school -1
• schoolsoort -1
• plaats van de school -1
• naam kandidaat / contactpersoon -1

31 Aftrek taalgebruik en techniek / opbouw brief (maximaal 5)

Score = 5 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.

• twee of meer fouten tegen correct of passend woordgebruik -1
• twee of meer fouten tegen de zinsbouw / woordvolgorde -1
• twee of meer spelfouten tegen de werkwoordspelling -1
• drie of meer interpunctiefouten -1

Indien de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• inleidende zin -1
• afsluitende zin -1
• onvoldoende samenhang en logische volgorde -1
• onvoldoende verzorgde indruk -1

32 Aftrek conventies brief (maximaal 5)

Score = 5 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.

Indien de volgende elementen onjuist zijn of ontbreken:
• één of meer van de elementen: naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats

van de afzender -1
• één of meer van de elementen: naam, postbus, postcode, woonplaats van de

geadresseerde -1
• één of beide elementen: plaats en datum -1
• aanhef -1
• naam en/of ondertekening -1
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Beoordelingscategorie voor de envelop:

conventies

Voor deze categorie kunnen maximaal 5 scorepunten worden behaald.
Op het scoreformulier dient de score te worden vermeld die de kandidaat na aftrek
overhoudt. De minimale score is 0 punten.

33 Aftrek conventies envelop (maximaal 5)

Score = 5 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.

• indien het adres van de geadresseerde ontbreekt of (gedeeltelijk) onjuist is -3
• indien het adres van de afzender (= kandidaat) ontbreekt of (gedeeltelijk) onjuist is -1
• bij gebruik van de achterkant: gegevens ondersteboven -1
• indien de envelop een onverzorgde indruk maakt -1


