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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; 
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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. 

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 College voor 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. 

 
NB2 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 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. 
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 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. 
 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 72 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Opgave 1 De NPO vernieuwt na bezuinigingen 

 
 1 maximumscore 2 

• de bindende functie  1 
• Volgens Gerard Timmer is de NPO de enige plek waar bijna 15 miljoen 

Nederlanders ‘samenkomen’ / kennisnemen van elkaars standpunten / 
luisteren naar elkaars verhalen / elkaar inspireren / van elkaar leren en 
dat kan bijdragen aan de onderlinge binding van mensen 1  

   
 2 maximumscore 2 

• Bij een staatsomroep bepaalt de overheid (machthebber) de 
programmering en/of wat wordt uitgezonden 1 

• In regel 9 noemt Gerard Timmer de NPO onafhankelijk. Een 
staatsomroep is afhankelijk van de overheid 1 

 
 3 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
a 
• Het commerciële RTL Nederland heeft winstmaximalisatie als doel en 

de NPO heeft dat doel niet. De NPO streeft naar kwalitatief 
hoogwaardige programma’s, kwalitatief hoogwaardige informatie en 
pluriformiteit ter ondersteuning van de democratie. Kwaliteitseisen zijn 
voor de commerciëlen een middel om hun winstdoel te realiseren 
terwijl de NPO zijn bestaansrecht verbindt aan zijn (niet commercieel 
gedefinieerde) maatschappelijk nut 2 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

b 
• RTL Nederland richt de programma’s van elk van zijn zenders op één 

afgebakende consumentengroep omdat een zender op die wijze 
aantrekkelijk is voor een bepaalde groep adverteerders. Dat is nodig 
voor de inkomsten van RTL. 
Bij de profilering van Nederland 1, 2 en 3 is niet die gerichtheid op 
consumentengroepen te herkennen. Wel kun je zien dat gezocht is 
naar een indeling waarbij alle Nederlanders bediend kunnen worden en 
waarbij bovendien ook veel ruimte besteed wordt aan informatie, 
achtergronden en cultuur 2 

 
 

Opgave 2 Wangedrag door wetenschappers 
 

 4 maximumscore 3 
• witteboordencriminaliteit 1 
• Witteboordencriminaliteit wordt vooral gepleegd door mensen uit de 

midden- en hogere milieus. Wetenschappers worden tot die milieus 
gerekend 1 

• Witteboordencriminaliteit is niet goed zichtbaar / moeilijk op te sporen. 
Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door hoger opgeleiden en 
weinig mensen beschikken over voldoende tijd, kennis en inzicht om 
het onderzoek te controleren. Wetenschappelijk onderzoek wordt 
bovendien vaak in afzondering uitgevoerd. Daardoor is deze vorm van 
criminaliteit moeilijk op te sporen 1 

 
 5 maximumscore 2 

Gevolgen van criminaliteit zijn in te delen in materiële en immateriële 
gevolgen.  
• Voorbeelden van een materieel gevolg zijn: 1 
− Als een wetenschapper door zijn fraude onderzoeksgelden krijgt dan 

gaan die gelden daarmee niet naar een ander die daardoor 
inkomensschade lijdt.  

− Frauduleus onderzoek levert geen kennis op en is een vorm van 
geldverspilling. 

− Het wordt voor andere onderzoekers moeilijker om onderzoeksgelden 
te krijgen. 

− Er zijn kosten verbonden aan opsporing en berechting. 
• Voorbeelden van een immaterieel gevolg zijn:  1 
− Verlies van vertrouwen in anderen, organisaties en de samenleving als 

geheel.  
− Het ontstaan van morele verontwaardiging.  
− Aantasting van het rechtsgevoel. 
− Verandering van opvattingen van goed en kwaad. 
− Ontstaan van negatieve beeldvorming ten aanzien van een bepaalde 

groep mensen, in dit geval de groep wetenschappers. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opmerking 
Voor alleen het noemen van ‘materiële en immateriële gevolgen’ wordt 
geen scorepunt gegeven. Alleen wanneer een juist voorbeeld van een 
dergelijk gevolg wordt gegeven, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 6 maximumscore 2 
• Bijvoorbeeld een van de volgende uitwerkingen: 1 
− De overweging dat ‘de heer Stapel zijn doctorstitel heeft ingeleverd’ 

kan bijvoorbeeld als volgt uitgewerkt worden: Inleveren van de 
doctorstitel is een zeer ernstige degradatie voor een onderzoeker en 
daardoor wordt de kans klein dat hij opnieuw dergelijke fouten zal gaan 
maken. 

− De overweging dat ‘hij heeft meegewerkt aan het onderzoek’ kan 
bijvoorbeeld als volgt uitgewerkt worden: Uit het feit dat hij heeft 
meegewerkt blijkt dat hij inziet dat hij fout was en dat inzicht kan hem 
behoeden voor het opnieuw maken van een dergelijke fout. 

• Uitleg: Relatieve theorieën rechtvaardigen een bepaalde afdoening met 
het oog op de toekomst. Een afdoening is goed als de veroordeelde 
door die afdoening niet zal recidiveren en dat lijkt men hier te kunnen 
verwachten 1 

 
 7 maximumscore 2 

• Voorbeeld van een juiste uitwerking is:  
De overweging dat ‘de heer Stapel reeds ingrijpende gevolgen van zijn 
handelen heeft ondervonden’ kan bijvoorbeeld uitgewerkt worden met: 
Gevolgen die ingrijpend zijn komen hard aan en daarmee is de straf in 
balans met de ernst van het gepleegde delict 1 

• Uitleg: Absolute theorieën zijn vergeldingstheorieën en rechtvaardigen 
een straf als volgt: Omdat misdaan is moet de straf volgen. Dit delict is 
ernstig en daar passen maatregelen bij die ingrijpend zijn en hard 
aankomen 1 

 
 8 maximumscore 1 

Dan had het OM de zaak aan de rechter voor moeten leggen en een 
vrijheidsstraf moeten eisen. Het OM had de zaak dan niet zelf af kunnen 
handelen. 
 

 9 maximumscore 2 
De conclusie (dat twee procent van de onderzoekers wel eens gegevens 
verzonnen, vervalst of veranderd heeft) is niet valide omdat dit percentage 
de uitkomst is van een zogenaamd zelfrapportage onderzoek.  
Van zelfrapportage als onderzoeksmethode is bekend dat er bij ernstige 
zaken vaak sprake is van onderrapportage. Derhalve kun je stellen dat de 
kans groot is dat de uitkomst niet overeenkomt met de werkelijkheid. 
Validiteit houdt in dat een onderzoek datgene meet wat gemeten moet 
worden. 



 

 VW-1034-a-14-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3 Misstanden in de champignonteelt 
 

 10 maximumscore 3 
• De uitzending vervulde een waakhond-/controle-/onderzoeksfunctie  1 
• Voor het beschrijven van de politieke rol moet de kandidaat twee van 

de drie onderstaande gecursiveerde begrippen gebruiken: 2 
Voor de politiek vervulde het programma de rol van poortwachter. 
Want door de uitzending kwam het onderwerp op de politieke agenda. 
Er was dus sprake van invoer. 

 
Opmerking 
Wanneer maar één juist cursief relevant begrip is genoemd, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Doordat de media onafhankelijk zijn kunnen journalisten, zonder angst 
voor verlies van werk of inkomen, de misstanden in de champignonteelt 
aan de kaak stellen. Daardoor komt onrecht boven tafel. Dat kan 
vervolgens aangepakt worden en dat is belangrijk voor de rechtsstaat. 
 

 12 maximumscore 3 
• In de Kamervraag is de controlerende taak van de Kamer te herkennen 1 
• Asscher wordt aangesproken op de uitvoerende taak van de regering. 

De rechten van werknemers en de administratieve plichten van 
werkgevers zijn vastgelegd in wetgeving en zijn onderwerp van 
regeringsbeleid. Aan Asscher wordt een vraag gesteld over de 
problemen die hij op dat vlak tegenkomt en dat is onderdeel van het 
uitvoeren van beleid 2 

 
 13 maximumscore 3 

Voorbeelden van actoren en machtsbronnen zijn (drie van de volgende): 
− Werkgevers beschikken over de machtsbronnen: geld/bezit/vermogen;  

positie. 
− De minister beschikt over: de wet / wettelijk gezag; rechten / formele 

bevoegdheden; kennis/deskundigheid; persoonlijkheid / charismatisch 
gezag; sleutelpositie bij overheid. 

− De media beschikken over: kennis; sleutelpositie als het gaat om 
publicaties.  

− De werknemers in de champignonteelt beschikken over: rechten; steun 
van de bevolking. 

− De Kamer beschikt over: de wet; positie; bevoegdheid. 
 
per juiste koppeling van een verschillende machtsbron aan een actor 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
• Het recht om vrij in andere lidstaten te mogen reizen/werken/wonen 1 
• Het recht op toegang tot de sociale zekerheid van andere landen 1 
 

 15 maximumscore 6 
Voorbeeld van een goed antwoord is: 
− Fair Produce is te verenigen met de Christendemocratie.  

Uitleg: Het ideaal van de voorzitter is ‘maatschappelijk verantwoord’ 
ondernemen en dat past bij het Christendemocratische idee van de 
verantwoordelijke samenleving. 

of 
Uitleg: Het keurmerk is een initiatief van producenten / 
handelsbedrijven in samenwerking met werknemersorganisaties. Dit 
past bij het Christendemocratische idee dat samenwerking goed is / 
van gespreide verantwoordelijkheid. 

 
− Fair Produce is te verenigen met de Sociaaldemocratie. 

Uitleg: Veel arbeidsmigranten vormen door gebrekkige kennis van de 
Nederlandse taal en regelgeving een kwetsbare groep. Een stichting 
die zich hardmaakt voor een ‘fair’ loon voor deze groep past bij het 
voor de sociaaldemocratie kenmerkende idee van solidariteit / dat 
bestaanszekerheid bevorderd moet worden voor kwetsbare groepen in 
de samenleving.  

 
− Fair Produce past minder goed bij het Liberalisme. 

Uitleg: Het keurmerk leidt tot extra regelgeving / ingrijpen in de markt 
en marktwerking / afgedwongen sociale regelgeving / 
overheidsbemoeienis onder meer door subsidie van provincies / 
besluitvorming niet door de vrije markt van individuele actoren maar 
door voortdurend gezamenlijk overleg van meerdere betrokkenen en 
belangenorganisaties. Dit past niet bij het  kenmerkende idee van het 
Liberalisme dat gestreefd moet worden naar vrije marktwerking. 

 
• voor het noemen van de drie politieke ideologieën met een juist 

kenmerkend idee (1 scorepunt per juiste combinatie) 3 
• voor het juist uitleggen (1 scorepunt per juiste combinatie van 

ideologie, kenmerkend idee en het keurmerk Fair Produce) 3 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 4 Europees toezicht op nationale mediawetgeving 
 

 16 maximumscore 6 
• De vrijheid van meningsuiting (artikel 7 van de Grondwet) is 

vastgesteld door de Nederlandse wetgever / het parlement in 
samenwerking met de regering 1 

• Dit recht is bedoeld voor iedereen die zich in Nederland bevindt 1 
Ook goed: 
• De vrijheid van meningsuiting (artikel 10 van het EVRM) is vastgesteld 

door de Raad van Europa 1 
• Dit recht is bedoeld voor de mensen die zich bevinden in de landen die 

vertegenwoordigd zijn in de Raad van Europa 1 
 
• Het recht op informatie (artikel 10 van het EVRM) is vastgesteld door 

de Raad van Europa 1 
• Dit recht is bedoeld voor de mensen die zich bevinden in de landen die 

vertegenwoordigd zijn in de Raad van Europa 1 
 
• Het recht van onafhankelijkheid van een redactie (vastgelegd in het 

redactiestatuut) is het resultaat van onderhandelingen tussen 
werknemers en werkgevers bij nieuwsorganisaties 1 

• Dit recht is bedoeld voor redacties 1 
 

 17 maximumscore 3 
• De (economische) crisis is de omgevingsfactor en deze wordt 

genoemd in de regels 46-50 1 
Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• De crisis maakt concurrentieverhoudingen scherper waardoor 

bedrijfsresultaten voor mediabedrijven zwaarder gaan wegen. De 
baanzekerheid van journalisten neemt door de crisis af. Om hun werk 
te behouden kunnen ze geneigd zijn om zich meer te laten leiden door 
verkoopbaarheid van informatie (wat veel directies erg belangrijk 
vinden) dan door journalistieke criteria. Dit kan ten koste gaan van de 
integriteit van de nieuwsverschaffing en die zou beschermd moeten 
worden met de voorstellen 2 

 
 18 maximumscore 2 

• De vraag past bij de beleidsvoorbereidende taak van de Europese 
Commissie   1 

• Zij bereidt besluiten voor en daarbij past het dat ze zaken eerst 
onderzoekt   1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 3 
Drie van de volgende: 
− een beperkte wetgevende bevoegdheid op alle terreinen  
− het ontbreken van vergaande controlefuncties ten opzichte van de 

overige Europese organen  
− het EP heeft geen direct initiatiefrecht 
− er is een zwakke relatie met de achterban 
− de burgers van de lidstaten stemmen niet op kandidaten voor het 

parlement als geheel, maar op nationale kandidaten  
− de politieke strijdpunten bij de verkiezingen zijn in de praktijk nationale 

strijdpunten 
− niet het EP, maar de regeringen van de lidstaten dragen de leden van 

de Europese Commissie voor 
− het EP kan niet de individuele Commissarissen naar huis sturen 
 
per juist voorbeeld  1 
 

 20 maximumscore 3 
• De volgende twee eisen: 1 

- de landen moeten democratische instellingen hebben 
- de landen moeten een rechtsstaat zijn 

• Een argument dat past bij de eis over democratische instellingen houdt 
in dat onderzoeksjournalistiek een democratische functie heeft. Dit 
argument staat in de regels 32-33 1 

• Een voorstel dat past bij de eis over de rechtsstaat houdt in dat 
bijvoorbeeld minimumnormen voor het recht op vrijheid van 
meningsuiting in de richtlijn moeten worden opgenomen. Dit voorstel 
staat in de regels 41-42 1 

 
 21 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De minister mag zich niet bemoeien met de inhoud van de programma’s. 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Reclame in en sponsoring van nieuwsprogramma’s is verboden. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een evaluatieve vraag op grond van het gevraagde 
onderzoek zijn:  
− Met welke beleidsoptie kan de bestaansonzekerheid van journalisten 

door de EU het beste veiliggesteld worden? 
− Met welke middelen kan de EU het beste de mediavrijheid 

waarborgen? 
− Moet de EU de crisis aanpakken om de mediavrijheid te waarborgen of 

heeft ze ook andere mogelijkheden? 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 4 
a 
• Betrouwbaarheid van bronnen gaat over de geloofwaardigheid, over de 

vraag of de bron gegevens kan opleveren die als feitelijk juist kunnen 
worden beschouwd. Dit wordt vastgesteld door onder andere te kijken 
naar waar de informatie vandaan komt, wie de informatie aanlevert, 
met welk doel informatie geleverd wordt, of feiten van meningen 
gescheiden zijn etc. 2 

b 
• Betrouwbaarheid van een methode gaat over de mate waarin de 

gebruikte methode dezelfde uitkomsten geeft wanneer de methode een 
tweede keer gebruikt wordt. Door een onderzoek meermaals uit te 
voeren kan de betrouwbaarheid ervan worden vastgesteld 2 

 
 

Opgave 5 Boom is ho! 
 

 25 maximumscore 2 
• Het betreft een ernstig strafbaar feit  1 
• Dat valt af te leiden uit het gegeven dat de zaak dient voor de 

meervoudige kamer  1 
 

 26 maximumscore 2 
Naast de schuldvraag oordeelt de rechter over een passende sanctie.  
De rechter kan in de strafmaat wel rekening houden met de emoties van 
de vrouw, bijvoorbeeld door een lagere straf te geven. 
 

 27 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− De vraag of het feit bewezen is / of het strafbaar is / of alle 

bestanddelen uit de delictsomschrijving bewezen zijn / of er sprake is 
van een wetsovertreding. 

− De vraag of het gedrag wederrechtelijk is / of er geen sprake is van 
een rechtvaardigingsgrond. 

− De vraag of het feit aan de schuld van de dader te wijten is / of er geen 
beroep gedaan kan worden op een schulduitsluitingsgrond. 

 
per juiste vraag   1 
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Scores 
 

 28 maximumscore 3 
Een volledig antwoord bevat 9 antwoordelementen.  
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
 

 sanctie soort sanctie doel of functie van de 
sanctie 

1 240 uur werkstraf hoofdstraf vergelding 
2 twee maanden 

voorwaardelijk 
hoofdstraf speciale preventie 

3 ontzegging 
rijbevoegdheid 

bijkomende straf beveiliging van de 
samenleving 

 
voor elke drie correct geplaatste antwoordelementen 1 
 
Opmerking 
Ook andere doelen van straf kunnen correct zijn. Het maximale 
puntenaantal mag echter alleen maar gegeven worden als de drie 
genoemde doelen verschillend zijn en correct geplaatst zijn.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
 
 



 

 VW-1034-a-14-2-c 13 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: http://www.publiekeomroep.nl/organisatie/pers/artikelen/ondanks-bezuinigingen-

veel-nieuwe-programma’s-bij-npo, 29 augustus 2013 
tekst 2 naar: http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20826040.ece, 31 oktober 2011 
tekst 3 naar: http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@161124/transactie/, 28 juni 2013 
tekst 4 naar: Aafke Komter, Laakbare wetenschap, Over alledaagse verleidingen en 

normoverschrijding in de wetenschap, Mens & Maatschappij, december 2012, 87e 
jaargang nr. 4, pp. 415-436 

tekst 5 naar: http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2012/afleveringen/ 20 december 
2012/verhalen_van_poolse_medewerkers_in_de_champignonteelt, 20 december 2012 

tekst 6 bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, 28 december 2012, 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2012/12/28/asscher-wil-einde-aan-
middeleeuwse-toestanden-champignonsector.html 

tekst 7 naar: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ 
kamerstukken/2013/01/07/antwoorden-kamervragen-uitbuiting-
champignonkwekerijen.html, 7 januari 2013 

tekst 8 naar: http://www.fairproduce.nl/index.asp?lang=nl&id=88, juni 2013 (geraadpleegd laatste 
keer 14 oktober 2013) 

tekst 9 naar: REF: 20130520IPR08584, Persbericht Europees Parlement Plenaire vergadering 
Persbericht - Grondrechten / Cultuur − 21 mei 2013 - 13:40 

tekst 10 naar: Lars Kuipers, Opportuun 4, april 2013, p. 1 
 
 
 
 
 
 

einde  


	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 4
	 maximumscore 3
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 maximumscore 2
	 maximumscore 3
	 maximumscore 2
	 maximumscore 3
	 maximumscore 3
	 maximumscore 2
	 maximumscore 6
	 maximumscore 6
	 maximumscore 3
	 maximumscore 2
	 maximumscore 3
	 maximumscore 3
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 maximumscore 1
	 maximumscore 4
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 3


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor de Cito Pitstop-Server en daarna geschikt zijn voor reproductie door Lijnco \(B.Helmantel, 2011-10-04\).)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


