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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
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 de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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 de CEVO. 

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

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling 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; 
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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. 

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 punten 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 een 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 toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Fries GL en TL en Fries VBO-MAVO-D kunnen maximaal 
52 scorepunten worden behaald. 



 

400009-1-572-507c 4 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKST 1 REBOELJE BESJONGT DE WRÂLD FAN BOELE BREGMAN || 
 

 1 C 
 

 2 E 
 

 3 maximumscore 2 
Baukje Wytsma en Piter Stellingwerf 
 

 4 maximumscore 2 
(Baukje Wytsma:) skriuwster fan de tekst 
(Piter Stellingwerf:) regisseur / teatrale ynfolling 
 

 5 maximumscore 2 
 film 
 teater 
 byldzjende keunst 
 poëzij 
 muzyk 

 
5 of 4 goed  2 
3 of 2 goed  1 
1 goed   0 
 

 6 maximumscore 1 
(Tsjerk) De sfear … muzyk lizze. (r. 24) 
 

 7 maximumscore 1 
Wat har besteande baan oangiet, wurkje de bandleden ien dei yn ‘e wike minder. 
 

 8 B 
 

 9 C 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
alinea 4 
 

 12 maximumscore 1 
alinea 6 
 

 13 maximumscore 1 
alinea 7 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 2 DE AMBYSJE FAN THREE-ALITY || 
 

 14 D 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 2 
Kearn fan it goede antwurd: 
It tiidsferbân tusken beide alinea’s moat goed werjûn wêze. 
Byg: alinea 2 giet oer no, alinea 3 oer it begjin fan de karriêre fan Three-ality. 
 

 17 maximumscore 2 
• Se sjogge mekoar as suskes / Se hawwe Marieke as suske adoptearre. / Sy binne 

goede freondinnen 1 
• Se hawwe inoar sels fûn en sy binne nei elkoar tagroeid (net by mekoar set) 1 
 

 18 maximumscore 1 
(Der is ôfpraat om) earlik tsjin elkoar (te) wêze(n). 
 

 19 B 
 

 20 D 
 

 21 C 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
 (“Repetearje betsjut … oeren sjonge:) dat wat wy it leafste dogge dus.” (r. 54-55) 
 ”En ek fan … ôfgryslik genoaten.” (r. 55-56) 
 ”Nei in optreden … noch in kear” (r. 57) 

 
3 goed   2 
2 goed   1 
1 goed   0 
 

 25 A 
 

 26 B 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 3 FRYSKTALIGE DISSERTAASJE WICHTICH FOAR IT FRYSK || 
 

 27 D 
 

 28 A 
 

 29 A 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
(“Der wie…yn it Frysk.) Dat woene … earst skriuwe.” (r. 30-32) 
Ek goed: “Foar 1950 … in grutte rol.” (r. 32) 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
Kearn fan it goede antwurd: 
De basis wie lein. Nei 1950 kaam it Frysktalich ûnderwiis fan ’e grûn. 
 

 34 maximumscore 1 
“Tutte mei de linten is puer in boartsjen mei taal.” (r. 48) 
 

 35 maximumscore 1 
Tutte mei de linten is it earste en lêste berneboek dat yn ’e Tsjerne besprutsen waard. 
Ek goed: it is hast it iennichste oan berneliteratuer dat yn’e Tsjerne besprutsen is. 
 

 36 maximumscore 2 
• Der is yn it ûnderwiis in folle grutter plak foar it Frysk. / It ûnderwiis yn it Frysk is no 

ferplichte. 1 
• Der binne no folle mear berneboeken as foar de oarloch. 1 
 

 37 maximumscore 1 
Der moat spesjaal tastimming foar frege wurde. 
 

 38 maximumscore 1 
Der is in gearfetting taheakke yn it Nederlânsk en yn it Ingelsk. 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 2 
De emansipaasje fan it Frysk en de emansipaasje fan de berneliteratuer. 
 

 41 maximumscore 1 
alinea 3 
 

 42 maximumscore 1 
alinea 11 
 

 43 A 
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