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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Tekst 1
1

B

2

C

3

B

4

maximumscore 2
De kern van het juiste antwoord is het volgende:
• Kabeljauwen en roggen voelen zich er prettig / kunnen er veilig
verblijven
• Bruinvissen en dolfijnen worden gehinderd in hun bewegingsruimte

1
1

Opmerking
Wanneer de kandidaat antwoordt: “Er is een verschil in veiligheid en/of
bewegingsvrijheid”, hiervoor 2 scorepunten toekennen.
5

maximumscore 1
“Bij een proef bij een Zweeds windmolenpark is gebleken dat vissen
windmolens mijden als de molens in bedrijf zijn.” (regels 155-158)

6

B

7

B

8

D

9

D

10

B

11

A

12

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 2
13

maximumscore 11
In een goede samenvatting komen de volgende elementen voor:

13.1 maximumscore 1

Als je populair bent, krijg je aandacht van de andere sekse en/of van
leeftijdsgenoten. / Je krijgt aandacht.
13.2 maximumscore 1

Jongeren zijn (onbewust) op zoek naar een geschikte partner. /
Populariteitsstrijd is één grote voortplantingsstrategie.
13.3 maximumscore 1

De kern van een goed antwoord bestaat uit twee elementen: (biologische)
volwassenheid en sociaal gedrag. Een mogelijk goed antwoord is:
−
−

Jongeren worden in de puberteit heel snel (biologisch) volwassen.
Hun sociale rol past daar niet bij. / Hun sociale volwassenheid blijft
daarbij achter. / Zij willen zich onafhankelijk gedragen.

Ook goed:
Door onafhankelijk gedrag laten zij zien dat ze volwassen zijn. / Doordat ze
meer verantwoordelijkheid krijgen, willen ze laten zien dat ze volwassen
zijn. / Doordat ze te snel de volwassenheid bereiken, gaan ze
onafhankelijk gedrag vertonen.
13.4 maximumscore 1

De belangrijkste voorwaarde voor populariteit is fysieke
aantrekkingskracht.
13.5 maximumscore 2

•
•

Minder populaire mensen houden zich bezig met eenzame activiteiten
Populaire mensen besteden hun tijd vooral aan het onderhouden van
relaties
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Vraag

Antwoord

Scores

13.6 maximumscore 1

Populair blijven kost veel tijd en geld en je moet je gemeen (en soms
gewelddadig) gedragen.
NB Alle drie elementen moeten genoemd zijn.
13.7 maximumscore 2

•
•

Je hebt veel invloed/macht
Je hebt de partners voor het uitkiezen

1
1

13.8 maximumscore 2

•
•

Je moet er ontzettend veel voor doen
Bijna niemand vindt je echt aardig

1
1

13 . 9 Regeling met betrekking tot de woordgrensoverschrijding

Voor de eerste overschrijding met 10 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dient per 10
woorden steeds 1 scorepunt te worden afgetrokken tot een maximum van
11 scorepunten. De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een score lager dan 0 bij deze opgave.
Schematisch:
151-160: 0 scorepunten aftrek;
161-170: 1 scorepunt aftrek;
171-180: 2 scorepunten aftrek;
181-190: 3 scorepunten aftrek;
191-200: 4 scorepunten aftrek;
201-210: 5 scorepunten aftrek;
211-220: 6 scorepunten aftrek;
221-230: 7 scorepunten aftrek;
231-240: 8 scorepunten aftrek;
241-250: 9 scorepunten aftrek;
251-260: 10 scorepunten aftrek;
meer dan 260: 11 scorepunten aftrek.
NB In het programma WOLF vermeldt u de score van de kandidaat op elk
van de acht afzonderlijke inhoudselementen bij de labels 13.1 tot en
met 13.8. Bij label 13.9 voert u de aftrekpunten voor de woordgrensoverschrijding in als een positief getal.

▬ www.vmbogltl.nl

-3-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen vmbo gl/tl Nederlands 2011 - II
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3
14

B

15

A

16

C

17

C

Tekst 4
18

C

19

B

20

B

21

A

22

maximumscore 1
“Ze zagen iets opmerkelijks.” (regels 112-113)

23

maximumscore 1
“Terwijl dat wel heel belangrijk is, want als je navigatiesysteem uitvalt,
moet je je toch ook kunnen redden.” (regels 149-152)

24

A

25

A

26

B

27

B
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Schrijfopdracht
Vraag

28

Aftrekregels

Aftrek

maximumscore 13
Brief

28.1 maximumscore 6

Aftrek inhoud
De score is 6 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of
ontbreken:
• uitnodiging voor een gastles
• jezelf voorstellen: naam, klas, school (samen één element)
• omschrijving projectweek op inhoud, plaats en tijdstip, per element
• drie vragen, per element
• mogelijkheid om op de school te lunchen
• de vergoeding: een boekenbon
• verzoek om snel te antwoorden
• aangeven dat jij contactpersoon bent

1
1
1
1
1
1
1
1

28.2 maximumscore 4

Aftrek taalgebruik
De score is 4 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
•

•

•

één of twee formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
drie of vier formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
vijf of meer formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste
woordkeuze, onjuiste verwijzingen, onjuiste zinsbouw)
één of twee spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten, inclusief ten onrechte opgenomen of weggelaten
hoofdletters)
drie of meer spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen,
overige spelfouten, inclusief ten onrechte opgenomen of weggelaten
hoofdletters)
twee of meer interpunctiefouten

1
2
3

1

2
1

Deze aftrekregeling geldt onverkort voor alle kandidaten.
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Vraag

Aftrekregels

Aftrek

28.3 maximumscore 3

Aftrek presentatie/conventies
De score is 3 scorepunten minus aftrek. De score kan niet lager zijn dan 0.
Indien de volgende elementen geheel of gedeeltelijk onjuist zijn of
ontbreken:
• samenhang
• logische volgorde
• alinea-indeling
• verzorgde indruk
• plaatsnaam en datum, per element
• gegevens afzender: naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam
(samen 1 element)
• gegevens geadresseerde: naam bedrijf, ter attentie van de heer Brent,
straat of postbus, huisnummer of postbusnummer, postcode, plaats
(samen 1 element)
• aanhef
• regel wit na aanhef
• regel wit voor slotformule
• slotformule
• ondertekening en/of naam
NB

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

In het programma Wolf vermeldt u de scores van de kandidaat op
elk van de drie afzonderlijke beoordelingscriteria.

Bronvermeldingen
tekst 1

Naar een artikel van Maartje Bakker, Trouw, 30 maart 2009

tekst 2

Naar een artikel van Antje Veld, Quest, februari 2009

tekst 3

Naar een advertentie in Trouw, 21 april 2009

tekst 4

Naar een artikel van Carin Röst, Quest, maart 2009
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