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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 
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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 
correctievoorschrift. 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; 
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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; 

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 Toetsen en 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 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en 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 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

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. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– 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. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
 
Als in een vraag staat dat de kandidaat een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan 
dient de kandidaat in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of 
kernconcept te gebruiken die nodig zijn om de vraag juist te kunnen beantwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Opgave 1  Criminaliteit in de regio Streuvelland 
 

 1 maximumscore 1 
Het verband is beschreven als een correlatie omdat alleen de samenhang 
tussen daderschap en slachtofferschap beschreven wordt. Het verband is 
niet beschreven als een causaal verband. Er staat niet dat daderschap een 
directe oorzaak is voor de grotere kans op slachtofferschap.  
 

 2 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg waaruit blijkt dat tabel 1 het verband tussen slachtofferschap en 
daderschap beschrijft vanuit het hoofdconcept binding en het kernconcept 
sociale cohesie of groepsvorming, met:  
• gebruik van het hoofdconcept binding 1  
• het noemen van de indicator uit tabel 1 en gebruik van het kernconcept 

sociale cohesie of groepsvorming 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord:  
• Tabel 1 beschrijft vriendschappen tussen slachtoffers en daders. 

Vriendschappen zijn hier relaties tussen slachtoffers en 
daders/slachtoffers en relaties zijn een element van binding 1  

• Een van de indicatoren die is gebruikt in dit onderzoek is de mate van 
contact van slachtoffers met dadervrienden. De mate van contact zegt 
iets over het gevoel een vriendengroep te zijn en daarmee over sociale 
cohesie / over het tot stand komen van bindingen tussen meer dan 
twee mensen en daarmee over groepsvorming 1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
a 
• een beschrijving van de significante correlatie voor het kenmerk 

‘percentage vrienden dat dader is’ of het kenmerk ‘mate van contact 
met dadervrienden’ uit tabel 1  1 

b 
• een verklaring voor de significante correlatie uit tabel 1 met gebruik 

van het kernconcept socialisatie met de elementen ‘omgang met 
anderen’ en ‘overdracht en eigen maken van cultuur’ 1 

c 
• een uitleg van welke vorm van socialisatie sprake is bij deze verklaring 

met een kenmerk van de gekozen vorm van socialisatie 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Hoe hoger het percentage dadervrienden van het slachtoffer, des te 

groter de kans dat hij/zij de afgelopen 12 maanden een delict heeft 
gepleegd 1 
of 

• Hoe vaker het slachtoffer contact heeft met dadervrienden, des te 
groter de kans dat hij/zij de afgelopen 12 maanden een delict heeft 
gepleegd 1 

b 
• Dit verband tussen het percentage dadervrienden / mate van contact 

met dadervrienden en het plegen van delicten is te verklaren met 
socialisatie. Contact tussen slachtoffers en hun dadervrienden is een 
vorm van omgang met elkaar. Door omgang met vrienden kunnen 
dadervrienden criminele waarden en normen overdragen aan vrienden, 
die zich zo een meer criminele cultuur eigen maken. Door het eigen 
maken van een criminele cultuur neemt de kans toe zelf dader te 
worden 1 

c 
• Er is hier sprake van primaire socialisatie, want vriendschappen zijn 

directe/persoonlijke relaties 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg met een eigen voorbeeld waaruit blijkt dat daders van 
veelvoorkomende criminaliteit een groep te noemen zijn als zij interactie 
hebben en als zij gedeelde waarden en normen hebben (per kenmerk 
1 scorepunt) 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Daders van criminaliteit zijn een groep wanneer zij bijvoorbeeld 

vanwege hun daderschap samenkomen in een bende. Ze hebben 
hierdoor interactie en dat is een kenmerk van een groep 1 

• Wanneer zij door de gedeelde ervaringen en interactie 
gemeenschappelijke waarden en normen ontwikkelen, bijvoorbeeld 
benderegels, zijn zij een groep. Het hebben van gedeelde waarden en 
normen is een kenmerk van een groep 1 

 
 5 B 

 
 6 maximumscore 3 

een juist antwoord bevat: 
• een formulering van een meetbare en eenduidige gesloten 

enquêtevraag die meet in hoeverre alcoholgebruik deel uitmaakt van 
de cultuur van jongvolwassen 1 

• vier helder omschreven en elkaar uitsluitende antwoordmogelijkheden 
voor de respondent die aansluiten bij de formulering van de 
enquêtevraag 1 

• een uitleg waarom met het afnemen van de enquêtevraag gemeten 
wordt in hoeverre alcoholgebruik deel uitmaakt van de cultuur van 
jongvolwassen, met gebruik van het kernconcept cultuur 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• (enquêtevraag) Hoeveel glazen alcohol drinken is in jouw 

vriendengroep gebruikelijk, per persoon per week? 1 
• (antwoordmogelijkheden) 

A 0 - 3 glazen 
B 4 - 8 glazen  
C 9 - 15 glazen 
D 16 glazen of meer 1 

• De norm over de regelmaat van alcoholgebruik die jongvolwassenen 
als lid van een vriendengroep hebben verworven geeft een indicatie 
van de cultuur van die groep 1 

 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met het woord ‘cultuur’. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Opgave 2  Voedsel 
 

 7 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
a 
• een uitleg dat de ontwikkeling het beste met de groep 

afhankelijkheidstheorieën is te verklaren, met gebruik van een kenmerk 
van afhankelijkheidstheorieën 1 

b 
• een uitleg welk kernconcept te herkennen is in een verklaring van de 

ontwikkeling, met gebruik van het kernconcept macht 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• De ontwikkeling is het best te verklaren met de groep 

afhankelijkheidstheorieën. De ontwikkeling is te verklaren vanuit de 
scheve machtsverhoudingen tussen de meer welvarende landen en de 
minst ontwikkelde landen. De welvarende landen kunnen onder andere 
met subsidies voor het dumpen van voedsel de positie van de minst 
ontwikkelde landen veranderen. Scheve machtsverhoudingen als 
verklaring voor onderontwikkeling is een kenmerk van de 
afhankelijkheidstheorieën 1 

b 
• In deze verklaring vanuit de groep afhankelijkheidstheorieën is het 

kernconcept macht te herkennen, omdat de meer welvarende landen 
het vermogen hebben om hulpbronnen in te zetten, zoals subsidies 
voor het dumpen van voedsel. Daarmee verkleinen zij de 
handelingsmogelijkheden van de minder ontwikkelde landen om hun 
voedsel te exporteren 1 

 



 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 8 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het gebruik van een voorbeeld uit figuur 1 waaruit blijkt dat bedrijven 

uit de sojaketen onderling afhankelijk zijn 1 
• een uitleg dat bedrijven economische of cognitieve bindingen hebben 

bij de productie en distributie van voedsel als schaars goed 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit figuur 1 blijkt dat er sprake is van onderlinge afhankelijkheden 

tussen bedrijven uit de sojaketen voor de productie van sojaproducten. 
Veehouderijen gebruiken bijvoorbeeld veevoer voor kippen. Dit 
veevoer wordt met sojameel gemaakt door raffinaderijen. 
Veehouderijen en raffinaderijen zijn dus van elkaar afhankelijk 1 

• Bedrijven uit de sojaketen zijn voor de productie en distributie van 
sojaproducten met elkaar verbonden. Soja is een schaars goed dus er 
is sprake van economische bindingen 1 

 
 9 maximumscore 1 

taakdifferentiatie / een ver doorgevoerde specialisatie / arbeidsverdeling / 
arbeidsdeling 
 

 10 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg waaruit blijkt dat de productie van soja voor de 

sojaleverancier minder betekenisvol wordt en dat daardoor 
vervreemding kan optreden 1 

• De netwerken zijn grootschaliger/uitgestrekter/op mondiale schaal 
/ De netwerken bestaan uit lossere contacten / zijn meer anoniem 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De Braziliaanse sojaleverancier weet niet door wie en waarvoor de 

soja in Nederland wordt gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat deze het 
gevoel krijgt geen invloed te hebben op wat er met zijn product 
gebeurt. De productie van soja kan daardoor minder betekenisvol 
worden. Deze leverancier kan vervreemden van zijn/haar product  1 

• De netwerken zijn grootschaliger 1 
 



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat er sprake is van sociale ongelijkheid tussen 

cacaoboeren en andere actoren, met gebruik van het kernconcept 
sociale ongelijkheid met de elementen ‘verschillen tussen groepen’ en 
‘een ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken / 
ongelijke behandeling / ongelijke waardering’ 1 

• een voorbeeld uit tekst 1 waaruit blijkt dat er sociale ongelijkheid is 
tussen cacaoboeren en andere actoren 1 

 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Verschillen tussen betrokkenen in de cacao-industrie leiden tot een 

ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaardeerde zaken, 
namelijk inkomsten uit de productie en verwerking van cacao 1 

• In tekst 1 staat dat cacaoboeren veel minder verdienen aan cacao dan 
de chocolademakers en supermarkten (r. 22-27). Dit verschil in 
inkomsten wijst op sociale ongelijkheid tussen cacaoboeren en 
verwerkers en verkopers van cacaoproducten 1 

 
 12 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• gedeelde belangen als motief voor samenwerking 1 
• gebruik van informatie uit tekst 1 waaruit deze gedeelde belangen 

blijken 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het motief van gedeelde belangen is in tekst 1 te herkennen bij het 

streven naar fairtrade in de cacao-industrie 1 
• Dit blijkt uit tekst 1 omdat actoren op elkaar aangewezen zijn voor de 

productie en verwerking van cacao. Alle spelers moeten met elkaar om 
de tafel gaan zitten, anders is er zowel voor de cacaoboeren geen 
toekomst (r. 65-67) als voor de verwerkers van cacao geen markt meer 
(r. 62-64) 1 

 
 13 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• gemeenschappelijke morele overtuigingen 1 
• een eigen voorbeeld van deze sociale stabilisator gebaseerd op tekst 1 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• gemeenschappelijke morele overtuigingen 1 
• de overtuiging dat cacaoboeren een leefbaar inkomen moeten kunnen 

halen uit hun productie van cacao 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Opgave 3  Het Arctisch gebied 
 

 14 maximumscore 1 
Intergouvernementele samenwerking. Citaat: “Beslissingen van de 
Arctische Raad worden genomen op basis van consensus tussen de acht 
Arctische Staten” (r. 44-47). 
 

 15 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• een kenmerk van de VN Veiligheidsraad waaruit blijkt dat deze raad 

over een politieke machtsbron beschikt 1 
• een kenmerk van de Arctische Raad uit tekst 2 waaruit blijkt dat deze 

raad niet over een politieke machtsbron beschikt 1 
• het verschil tussen de twee raden, met gebruikmaking van de 

omschrijving van politieke machtsbronnen 1 
• de conclusie dat de VN Veiligsheidsraad meer macht heeft dan de 

Arctische Raad met gebruikmaking van het kernconcept macht 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De VN Veiligheidsraad kan bindende sancties aan staten opleggen 1 
• In tekst 2 staat dat de Arctische Raad geen afspraken kan opleggen 

aan staten (r. 57-60) 1 
• Met het kunnen opleggen van sancties aan staten en dus het legitiem 

dwang uit kunnen oefenen op staten heeft de VN Veiligheidsraad een 
politieke machtsbron, die de Arctische Raad niet heeft 1 

• Daarmee heeft de VN Veiligheidsraad wél het vermogen om voldoende 
hulpbronnen, zoals sancties, in te zetten waardoor de 
handelingsmogelijkheden van de staten kan worden beperkt, terwijl de 
Arctische Raad de gemaakte afspraken niet kan opleggen. De 
VN Veiligheidsraad heeft dus meer macht dan de Arctische Raad 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 4 
een juist antwoord bevat: 
• twee kenmerken van de liberale theorieën (per kenmerk 1 scorepunt) 2 
• bij elk kenmerk het gebruik van een voorbeeld uit tekst 2 om dit 

kenmerk uit te leggen (per voorbeeld 1 scorepunt) 2 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de liberale theorieën wordt door de relaties met andere 

actoren zoals non-gouvernementele organisaties de handelingsruimte 
van staten ingeperkt 1 

• Uit tekst 2 blijkt dat de staten die samenwerken in de Arctische Raad 
bij besluiten rekening moeten houden met deze non-gouvernementele 
organisaties, namelijk de Arctische inheemse organisaties (r. 47-49) 1 

• Volgens de liberale theorieën worden internationale verhoudingen ook 
door niet-militaire aspecten bepaald 1 

• Uit tekst 2 blijkt dat staten uit de Arctische Raad samenwerken 
vanwege niet-militaire aspecten. Individuele staten zijn samen 
verantwoordelijk voor milieuaspecten, zoals het belang van duurzame 
ontwikkeling en milieubescherming (r. 8-14) 1 

 
 17 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er een verschil is tussen representatie en representativiteit 
van de Arctische inheemse bevolking bij de besluitvorming in de Arctische 
Raad, met gebruik van: 
• het kernconcept representatie met een voorbeeld uit tekst 2 1 
• het kernconcept representativiteit met een voorbeeld uit tekst 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 2 staat dat zes organisaties, die de Arctische inheemse 

bevolking representeren, een status van Permanente Deelnemer 
hebben in de Arctische Raad (r. 21-25). De organisaties 
vertegenwoordigen dus de Arctische inheemse bevolking door namens 
hen in de Arctische Raad op te treden. Er is dan sprake van 
representatie 1 

• Deze representatie betekent echter niet noodzakelijk representativiteit. 
In tekst 2 staat dat de beslissingen door de leden van de Arctische 
Raad worden genomen. De Permanente Deelnemers, die de Arctische 
inheemse bevolking representeren, worden geraadpleegd en 
betrokken. De Permanente Deelnemers hebben een adviserende rol, 
geen beslissende rol (r. 44-49). Dat betekent dat uiteindelijke besluiten 
van de Arctische Raad niet overeen hoeven te komen met de 
standpunten van de organisaties die de Arctische inheemse bevolking 
vertegenwoordigen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat de Arctische Raad een politieke institutie is, met gebruik 
van: 
• het kernconcept politieke institutie 1 
• een voorbeeld van het kernconcept politieke institutie uit tekst 2 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De Arctische Raad is een politieke institutie omdat er sprake is van 

vastgelegde en daarmee geformaliseerde regels voor onder andere 
staten en organisaties uit het Arctisch gebied. Deze regels bepalen 
onder andere de verhouding tussen staten en organisaties bij politieke 
besluiten die in de Arctische Raad worden genomen 1 

• Een voorbeeld van een dergelijke regel is dat bij besluitvorming de 
Permanente Deelnemers actief moeten worden geraadpleegd en 
betrokken (r. 44-49) 1 

 
 19 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg of er wel of geen conflict is over de claims, met gebruik van: 
• het kernconcept conflict 1 
• een voorbeeld van het kernconcept conflict uit tekst 3 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Er is bij de claims in het Arctisch gebied op grond van tekst 3 geen 

sprake van een conflict. Uit tekst 3 blijkt dat staten bij overlappende 
claims elkaar niet tegenwerken om hun doel, namelijk het erkend 
krijgen van de claims, te bereiken 1 

• Dit blijkt uit tekst 3 omdat bij overlappende claims alle Arctische staten 
zich tot nu toe aan het VN Zeerechtverdrag houden (r. 34-36) 1 

 
of 
 
• Er is bij de claims in het Arctisch gebied op grond van tekst 3 wel 

sprake van een conflict. Uit tekst 3 blijkt dat staten verschillende 
doelen hebben en elkaar daarin tegenwerken 1 

• Dit blijkt uit tekst 3 omdat bijvoorbeeld Rusland, Noorwegen en 
Denemarken overlappend noodpoolgebied claimen (r. 18-22) 1 
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Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een onderzoeksvraag om te onderzoeken of de zeggenschap van de CLCS 
als legitiem wordt beschouwd 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
In hoeverre accepteren de betrokken actoren de zeggenschap van de 
CLCS bij de besluitvorming over claims in het Arctisch gebied? 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen als de woorden ‘politiek’ of ‘gezag’ zijn 
gebruikt. 
 
 

Opgave 4  De opmars van de robot 
 

 21 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat in het gedachte-experiment in tekst 4 het conflictparadigma 
het meest herkenbaar is, met gebruik van de volgende twee kenmerken 
van het paradigma met informatie over deze kenmerken uit tekst 4: 
• door maatschappelijke veranderingen kunnen opnieuw 

maatschappelijke tegenstellingen ontstaan 1 
• ongelijkheid is gebaseerd op machtsverschillen 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het meest herkenbaar is het conflictparadigma omdat door 

maatschappelijke veranderingen, namelijk veranderingen op de 
arbeidsmarkt als gevolg van robotisering (r. 16-21), opnieuw 
maatschappelijke tegenstellingen tussen werknemers en 
kapitaalbezitters kunnen ontstaan (r. 11-12) 1 

• Robotisering kan zorgen voor meer inkomensongelijkheid tussen 
werknemers en kapitaalbezitters. Deze inkomensongelijkheid is 
gebaseerd op machtsverschillen omdat kapitaalbezitters door winst uit 
machines meer macht zullen krijgen ten opzichte van werknemers die 
door robotisering werkloos kunnen worden (r. 31-38) 1 
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Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
a 
• het noemen van het toenemende verschil in het 

werkgelegenheidsaandeel tussen non-routinematige en routinematige 
taken uit figuur 2 en geven van mogelijk gevolg voor de verhoudingen 
tussen werknemers op de arbeidsmarkt 1 

b 
een uitleg van het gevolg, met gebruik van: 
• het begrip cultureel kapitaal 1 
• het kernconcept sociale ongelijkheid 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Uit figuur 2 blijkt dat het aandeel in de werkgelegenheid van beroepen 

met volledig non-routinematige taken in 2012 ten opzichte van 1996 is 
toegenomen, terwijl het aandeel in de werkgelegenheid van beroepen 
met volledig routinematige taken in 2012 ten opzichte van 1996 is 
afgenomen. Dit oplopend verschil in werkgelegenheidsaandeel kan 
zorgen voor een ongelijke verdeling van kansen op de arbeidsmarkt 
tussen huidige werknemers en toekomstige werknemers / tussen 
werknemers met non-routinematige taken en werknemers met 
routinematige taken 1 

b 
• Uit de toelichting bij figuur 2 blijkt dat voor non-routinematige taken 

andere vaardigheden nodig zijn dan voor routinematige taken. Het 
beheersen van vaardigheden is een onderdeel van een competentie 
die nodig is voor het verwerven van een hogere positie op de 
arbeidsmarkt. Deze vaardigheden zijn dus cultureel kapitaal 1 

• Als werknemers die vooral routinematige taken hebben uitgevoerd, 
zonder scholing gaan concurreren met werknemers die wel deze 
vaardigheden hebben geleerd, kan dit leiden tot sociale ongelijkheid. 
Verschillen in cultureel kapitaal tussen werknemers kunnen dan zorgen 
voor een ongelijke verdeling van werkgelegenheid als schaars en 
hooggewaardeerde zaak 1 
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Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een factor die de mate van acceptatie van nieuwe technologie kan 
beïnvloeden, die afhangt van: 
• betekenisverlening/interpretaties, volgens het  

sociaalconstructivisme-paradigma 1 
• kosten-batenafweging, volgens het rationele actor-paradigma 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De mate waarin nieuwe technologie maatschappelijk zal worden 

geaccepteerd, is volgens het sociaalconstructivisme-paradigma 
afhankelijk van onder andere de positieve betekenis die mensen geven 
aan deze technologie 1 

• De mate waarin nieuwe technologie maatschappelijk zal worden 
geaccepteerd, is volgens het rationele actor-paradigma afhankelijk van 
de baten van deze technologie ten opzichte van de kosten 1 

 
 24 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat in tekst 5 onzekerheidsmijding herkenbaar is, met gebruik 
van: 
• lage of hoge onzekerheidsmijding volgens de dimensie van Hofstede 1 
• een voorbeeld uit tekst 5 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Tekst 5 past in een cultuur met een lage onzekerheidsmijding. Daarin 

kunnen mensen een positieve houding hebben tegenover robotisering. 
Nieuwe technologie kan als oplossing voor ongewenste situaties 
worden gezien 1 

• In tekst 5 staat dat de overheid kansen kan creëren door te stimuleren 
dat veel meer mensen hun brood kunnen verdienen in de digitale 
economie (r. 1-4) 1 

 
of 
 
• Het fragment past in een cultuur met een hoge onzekerheidsmijding. 

Daarin kunnen mensen een negatieve houding hebben tegenover 
robotisering. Nieuwe technologie kan als bedreiging worden gezien 
door onzekere situaties 1 

• In tekst 5 staat dat er geïnnoveerd moet worden ten behoeve van 
vooral arme bevolkingsgroepen, anders kunnen zij worden uitgesloten 
(r. 16-18) 1 
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Scores 
 

 25 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
• het noemen van de socialistische/sociaaldemocratische stroming en 

een uitleg met het uitgangspunt gelijkwaardigheid/sociale gelijkheid bij 
het gebruik van ICT 1 

• een voorbeeld uit tekst 5 bij het uitgangspunt 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de aanbevelingen is de socialistische stroming het meest te 

herkennen omdat de aanbevelingen gaan over het creëren van gelijke 
kansen voor burgers bij het gebruik van ICT. Dit past bij het 
uitgangspunt van gelijkwaardigheid 1 

• Een voorbeeld hiervan is het zorgen voor innovaties voor arme 
bevolkingsgroepen (r. 16-18)  1 

 
 26 maximumscore 2 

een juist antwoord bevat: 
• de fase van omzetting/conversie  1 
• een uitleg waaruit blijkt dat het Rathenau Instituut informatie verschaft 

voor de subfase beleidsvoorbereiding 1 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• de fase van omzetting 1 
• Uit tekst 6 blijkt dat het Rathenau Instituut is gevraagd om informatie te 

verzamelen en te analyseren, zodat de Tweede Kamer daarmee 
adviezen kan formuleren over het te voeren beleid over de gevolgen 
van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er is dus 
sprake van beleidsvoorbereiding 1 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. Meteen aansluitend op deze datum start 
Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tabel 1 fictieve bron naar: Josja Rokven (2016) The Victimization-offending relationship from a 
longidutinal perspective. Nijmegen: ICS dissertation 

figuur 1 naar: WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’. p. 81, Amsterdam, 2014 
tekst 1 https://www.oneworld.nl/food/vooruit-met-de-boer/fairtrade-chocola-een-pleister-op-een-

kapot-systeem, 2015 
tekst 2 http://www.arctic-council.org/images/PDF_attachments/2015-07-

03_Arctic_Council_Backgrounder_PRINT_VERSION_NO_LINKS.pdftekst 2 
tekst 3 naar: Nederlandse Polaire Strategie 2016-2020 Samen voor duurzaam 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/05/nederlandse-polaire-
strategie-2016-2020-samen-voor-duurzaam 

tekst 4 http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-
verkenningen/Verkenning_31_De_robot_de_baas_4-12-2015_def.pdf 
Richard Freeman is econoom aan de Harvard University. 

figuur 2 naar: http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-
verkenningen/Verkenning_31_De_robot_de_baas_4-12-2015_def.pdf 

tekst 5 en 6 https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/werken-aan-de-robotsamenleving 
Rathenau Instituut, 2015. Werken aan de robotsamenleving, Rathenau Instituut, Den 
Haag, 2015, www.rathenau.nl 

einde    VW-1034-f-18-1-c 18 



VW-1034-f-18-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

maatschappijwetenschappen (pilot) vwo  

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen (pilot) vwo: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 7b de volgende Opmerking toevoegen: 
 
Opmerking 
De kernconcepten globalisering en sociale ongelijkheid zijn eveneens correcte 
antwoorden mits in de uitleg een correcte verklaring van de ontwikkeling wordt gegeven.  
 
en 
 
Op pagina 10, bij vraag 13 toevoegen:  
 
Een eveneens correct voorbeeld van een juist antwoord is: 
 

 institutie  
 kartelwaakhond  

 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
 



VW-1034-f-18-1-c-A 

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren  
maatschappijwetenschappen (pilot) vwo.   
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
 
 
 


	 maximumscore 1
	 maximumscore 2
	 maximumscore 3
	 maximumscore 2
	 B
	 maximumscore 3
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 maximumscore 4
	 maximumscore 4
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 1
	 maximumscore 2
	 maximumscore 3
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2
	 maximumscore 2


<<
  /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 /CMYK
  /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


