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1 Regels voor de beoordeling voor het schooljaar 2020-2021 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de volgende 
regels. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende regels van belang:  
1.  De directeur stelt zo spoedig mogelijk het door de kandidaten gemaakte werk 

met een exemplaar van de opgaven en het proces-verbaal van het examen aan 
de examinator ter hand.  

2.  De examinator ziet het werk zo spoedig mogelijk na, wijst er de 
onvolkomenheden in aan en geeft het werk aan de gecommitteerde.  

3.  De gecommitteerde beoordeelt het zo spoedig mogelijk en levert het resultaat 
van de beoordeling uiterlijk twee dagen voor de bekendmaking van de cesuur 
in.  

4.  Indien de commissie, belast met de vaststelling van de opgaven, bindende 
normen voor de beoordeling van het werk heeft opgesteld, passen de 
examinator en de gecommitteerde deze bij hun beoordeling toe.  

5.  Indien voor een vak twee of meer examinatoren optreden, bepalen zij in 
onderling overleg de behaalde scores per vraag. Komen zij daarbij niet tot 
overeenstemming, dan wordt het geschil voorgelegd aan de voorzitter van de 
examencommissie van de desbetreffende school. De voorzitter van de 
examencommissie kan hierbij in overleg treden met de voorzitter van de 
gecommitteerden. De voorzitter van de gecommitteerden kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde wordt gemiddeld met de dichtstbijzijnde beoordeling van de 
examinator en de eerste gecommitteerde.  

6.  De examinator en gecommitteerde drukkenhun beoordeling uit in een cijfer uit 
de schaal van cijfers 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers met 
één decimaal aan de hand van de omzettingstabel. De examinator en 
gecommitteerde vermelden de door hen toegekende cijfers niet op het werk 
zelf, doch op een afzonderlijk vel papier.  

7.  De examinator vult de vastgestelde cijfers voor het schriftelijk examen in op een 
lijst van cijfers, waarvan het model door de directeur van de Directie Onderwijs 
wordt vastgesteld. De examinator en de gecommitteerde ondertekenen de lijst.  
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2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende regels van toepassing:  
1De examinator tikt in de digitale versie van het scoreblad, verstrekt door het 

Examenbureau,  de namen en/of nummers van alle kandidatenen het aan 
iedere kandidaat toegekende aantal scorepunten per vraag.  

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 toegestaan.  

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 slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord 
beoordeeld;  

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

3.5  indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, 
tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7  indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn 
opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als 
verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat 
antwoord;  

3.8  indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen 
haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat 
voor te komen;  

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 letter 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.  
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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 Examenbureau. 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 of een door hem aangewezen 
persoon stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  

 
NB1  Het Examenbureau heeft de correctievoorschriften vastgesteld. De corrector 

mag 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.  
 
NB3 Als het Examenbureau 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 in een erratum naar de 
directeur van de scholen gestuurd. 

 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In geval 
dathet werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een aanvulling 
op het correctievoorschrift te laat zou komen. In dat geval houdt het Examenbureau 
bij de vaststelling van de cesuur/N-term rekening met de onvolkomenheid.  
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3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal  64 scorepunten worden behaald.  
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld.  
1.  Bij de tekst(en) met vragen worden, gelet op de aard van de opgaven, geen 

punten afgetrokken voor spelfouten. Voor idiomatische en grammaticale 
oneffenheden geldt hetzelfde, tenzij het antwoord er minder juist of zelfs fout 
door wordt.  

2.  Bij de samenvatting is het de kandidaat niet toegestaan informatie-elementen 
in telegramstijl weer te geven. Voor een informatie-element dat geheel in 
telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden toegekend. 
Voor een informatie-element dat gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, 
kan maximaal de helft van het aantal scorepunten worden toegekend.  

3.  Indien door de kandidaat tussen twee informatie-elementen een aantoonbaar 
onjuist (onlogisch) verband wordt gelegd, dient voor ten minste één van beide 
informatie-elementen geen score te worden toegekend.  

4.  Voor alle open vragen met een maximum aantal woorden geldt: indien een 
kandidaat een vraag herhaalt alvorens hij/zij tot een antwoord komt, worden de 
woorden tot aan het eigenlijke antwoord (conform het antwoordmodel) niet 
meegeteld.  
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4 Het beoordelingsmodel (Modelo di coreccion) 
 

pregunta Contesta Puntuacion 

1 ■ A 
 

1 

2 □ fruta geneticamente modifica no kiermen cu nan ta 
transgenico 

1 
1 

2 

3□ Come un producto natural transgenico... no ta constitui 
un peligro riba su mes pa e ser humano. 

 1 

4□ algun cientifico ta pensa cu alteracion di DNA por trece 
consecuencia inespera 

 1 

5□ argumento obhetivo  1 

6□ afirmacion  
 

1 
 

7□ Ademas 
Banda di  

1 
1 

2 
 

8□ 1. Financiero 
2. Institucional 

1 
1 

2 
 

9□ 1. Ponencia: e ehecutivo tin necesidad 
2. observacion:e compania ta soborna e ehecutivo 
3. conclusion: ta haya e cooperación di e ehecutivonan 

1 
1 
1 

3 

10□ 1. indice halto di cancer 
2. residente cu problema neurologico 
3. deformacion cerca recien naci 

1 
1 
1 

3 
 

11□ persuadi/persuasivo 
 

 1 

12■ B  1 

13■ B  1 

14■ B  1 

15□ defensa di algo pa cua no tin defensa  1 

16■ A  1 

17■ D  1 

18□ Cu e diferencia cultural entre Merca y Alemania lo 
obstaculisa of stroba e fusion. 

 1 

19□ Emocion como argumento  1 

20■ C  1 

21□ E trahadonan ta spanta  1 

22□ 1. Aspartame 
2. Nutrasweet 
3. Equal 

1 
1 
1 

3 
 

23□ E ta conduci na malformacion congenital  1 

24□ Koffie ta bini di e plantashinan spray cu Agent Orange.  1 

25■ A  1 

26■ B  1 

27■ B  1 
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28□ Ta un echo cu union entre Monsanto y Bayer no ta un 
escogencia empresarial beneficioso pa e compania 
multinacional Aleman. 

 1 

29■ A  1 

30■ B  1 

31□ Gran parti di continente di Africa ta scur  1 

32□ 1. E parti rico di mundo ta inunda pa hopi iluminacion, 
specialmente den e centronan principal di poblacion y e 
careteranan cu ta uni nan. 

2. Gran parti di continente di Africa ta scur  
 

1 
 
 
1 

2 
 

33■ B  1 

34□ WHO  
UNO 

1  
1 

2 

35□ 1. Coriente na Africa 
2. Coriente na mundo. 

1 
1 

2 
 

36□ No ta secreto cu rond mundo e nacionnan prominente y 
companianan biyonario ta explora tur sorto di alternativa 
pa crea energia pa consumo. 

 1 

37■ D  1 

38□ ”Estadistica ta mustra cu poblacion di mundo ta creciendo 
aceleradamente. 

 1 

39□ habitual  1 

40□ Gas natural y petroleo 1-1 2 

41■ B  1 

42□ Pasobra e ta util na varios manera  1 

43□ Dos di: 1.Solo ta briya durante dia. 
2.Solo ta briya mayoria parti di mundo 
3.Energia di solo ta energia limpi 

 

1 
1 

2 

44□ 1. presencia di awa cayente  
2. profundidad relativamente alcansabel 

 

1 
1 

2 

45□ - ... e cantidad di plankton rond di e parkenan eolico, 
por reduci hasta te cu 10% pa motibo di e aumento 
drastico di e cantidad di mossel, cu ta pega na e 
pilarnan gigantesco aki.  

- Di otro banda, esaki lo nifica mas alimento pa e 
especienan cu ta come mossel, di cua tin hopi. 

1 
 
 
 
1 

2 

46■ B  1 

47□ Variedad di organismo biologico.  1 

48■ D  1 

 Punto total  64 

 



EBA Papiamento Examen VWO Periodo 1 Modelo di coreccion                                                            
Pagina 8 di 8 

5 Inzenden scores 
 
De examinator verwerkt na de eerste correctie de scores van alle kandidaten in 
alfabetische volgorde in de digitale versie van het scoreblad. Dit scoreblad wordt door 
het Examenbureau verstrekt. 
 
De examinator mailt dit ingevulde voorlopige scoreblad, nog voordat het werk naar 
de gecommitteerde wordt gestuurd, naar het Examenbureau. 
 
Nadat de bespreking van het werk met de gecommitteerde heeft plaatsgevonden, past 
de examinator het voorlopige scoreblad aan en stuurt deze definitieve versie naar 
het Examenbureau. 
 
Het Examenbureau analyseert de scores en stelt de definitieve cesuur/N-term vast. 
Na vaststelling ontvangen de directeuren van de scholen de omzettingstabel voor 
het desbetreffende vak van het Examenbureau. 
 
 
 


