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1. Voor het antwoord op een open vraag worden alleen gehele punten
toegekend tot het maximum vermeld in het antwoordmodel. Het minimum
aantal punten is 0. Bij meerkeuzevragen wordt óf 0 punten óf het maximum
aantal punten toegekend.
2. Bij een meerkeuzevraag wordt alleen de hoofdletter die hoort bij de juiste
keuzemogelijkheid goed gerekend. Indien meer dan één letter als antwoord
gegeven is worden geen scorepunten toegekend.
3. Indien de corrector meent dat het antwoordmodel van een meerkeuzevraag
een fout of onvolkomenheid bevat, dan beoordeelt zij/hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. Zij/hij stelt de
staatsexamencommissie op de hoogte van de fout of onvolkomenheid. Het is
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
4. Indien een open vraag gedeeltelijk juist beantwoord is wordt een deel van
de maximale score toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
5. Indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel
voorkomt en dit antwoord op vakinhoudelijke gronden als juist beoordeeld kan
worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest
van het antwoordmodel.
6. Indien in een antwoord een gevraagde verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 punten toegekend, tenzij in het
antwoordmodel anders is aangegeven.
7. Indien meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) gegeven worden dan
gevraagd, worden uitsluitend de eerst gegeven antwoorden beoordeeld tot
maximaal het gevraagde aantal.
8. In het antwoordmodel geeft het teken / scheiding aan tussen verschillende
juiste mogelijkheden.
9. In het antwoordmodel wordt met (...) een deel aangegeven, dat niet in het
antwoord van de kandidaat hoeft voor te komen.
10. In het antwoordmodel wordt eventueel met onderstreping een deel
aangegeven, dat in het antwoord van de kandidaat moet voorkomen.
11. Voor deze toets kunnen maximaal 30 punten worden behaald. De
staatsexamencommissie havo stelt een omzetting van score naar cijfer vast.
Cesuur: N=1, d.w.z. cijfer = 1 + 9 x score/30.
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Maximumscore per goed antwoord is 1 punt
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