Correctievoorschrift VWO

Frans (oude stijl) en Frans 1,2 (nieuwe stijl)

■■■■

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 30 mei op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar de Citogroep zenden:
• voor de oude stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste tien kandidaten.
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■■■■

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling 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 antwoordmodel.
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 punten, 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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
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.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Frans (oude stijl) en Frans 1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

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

■■■■

Tekst 1 Viva Capoeira!

1 ■

C

2 ■

C

3 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Door / Als gevolg van het WK-voetbal, is Brazilië in de belangstelling gekomen.
Indien ‘is Brazilië in de belangstelling gekomen’ (of woorden van gelijke strekking)
ontbreekt

4 ■
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Antwoorden

5 ■

A

6 ■

C

Maximumscore 1
Een voorbeeld van een goed antwoord is:
De Capoeira is ontstaan doordat (uit Afrika afkomstige) slaven in hun (traditionele)
dansen (heimelijk / stiekem) vechtbewegingen / strijdelementen opnamen.

7 ■

•
•

•

Indien aan het antwoord wordt toegevoegd ‘om zich te verdedigen/verweren’
Indien in plaats van vechtbewegingen/strijdelementen wordt gesproken van
‘zelfverdedigingselementen’
Indien een of meer van de volgende drie elementen: slaven, hun dansen,
vechtbewegingen, ontbreken

8 ■

C

9 ■

A

■■■■
10 ■

■■■■

C

13 ■

D

14 ■

A

15 ■

D

16 ■

C

17 ■

C

18 ■

C

19 ■

C

20 ■

C

Tekst 4 La bicyclette
C

Tekst 5 L’Egypte passion de Christiane Desroches Noblecourt

22 ■

B

23 ■

B

100015

0

Tekst 3 De l’art d’apprendre la démocratie au lycée

12 ■

■■■■

1

Maximumscore 1
Luisa Da Costa

C

21 ■

1

Tekst 2 Voix express / Trouvez-vous normal que la vidéo sanctionne les joueurs après
match?

11 ■

■■■■

Deelscores
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Antwoorden

24 ■

C

25 ■

B

26 ■

C

27 ■

D

28 ■

Maximumscore 1
«C’est … me fascine.»

Deelscores

Maximumscore 2
29 ■

ja
Waarom de mummie van Ramsès II gerestaureerd moest worden.

x

Dat de mummie daarvoor per se naar Parijs moest.

x

Waarom de Franse regering niet bereid was mee te werken aan het
vervoer van Ramsès naar Parijs.

nee

x

Indien 3 antwoorden goed
Indien 2 antwoorden goed
Indien 1 antwoord goed

2
1
0

30 ■

C

31 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Om te laten zien dat het toeval een belangrijke rol speelt in het werk van de egyptologen.

■■■■

Tekst 6 UNEF ID Paris 1
Maximumscore 2

32 ■

ja
Zij moeten 4 à 5 keer per jaar gelegenheid krijgen hetzelfde
tentamen te doen.
Als ze eenmaal voor een onderdeel geslaagd zijn, mag de geldigheid
hiervan niet meer vervallen.

x
x

De studieduur moet verlengd worden met minimaal 1 jaar.

100015

x

Er moeten meer en grotere collegezalen komen.

x

Gezakte studenten moeten de gelegenheid krijgen om met een
docent over het onvoldoende gemaakte examen te spreken.

x

Indien 5 antwoorden goed
Indien 4 of 3 antwoorden goed
Indien 2 antwoorden of 1 antwoord goed
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 7 Indésirables toxicos

33 ■
•

•

Maximumscore 2
De kern van het eerste antwoordelement is:
moet sluiten / verhuizen / verdwijnen
De kern van het tweede antwoordelement is:
klachten / protesten van de buurtbewoners / de omwonenden
Indien aan het antwoord wordt toegevoegd ‘die bang zijn dat de veiligheid van hun
kinderen in gevaar komt’ (of woorden van gelijke strekking)

34 ■

C

35 ■

A

36 ■

C

37 ■

B

38 ■

Maximumscore 1
«C’est principalement … les dealers.»

■■■■

1
1

1

Tekst 8 L’avenir des forêts cambodgiennes

39 ■

C

Vragen 40 t/m 44 oude stijl

■■■■

Tekst 9 Attention, volcan! Interdit de photographier!

40 ■

B

41 ■
•

•

•

42 ■
•
•

•

43 ■
•

•

44 ■

100015

Maximumscore 1
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:
het Géant-Casino en het Syndicat weigeren te betalen (voor het (commercieel) gebruik
van een foto van de Pariou / gebruik van de foto’s).
de supermarkt en de kaasfabrikanten niet (willen) betalen (voor de (door hen) gebruikte
afbeelding(en) van de Pariou).
de genoemde bedrijven niet de gevraagde (geld)sommen willen betalen (voor het gebruik
van een foto van de Pariou).
Maximumscore 1
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:
De Pariou wordt overspoeld door bezoekers, wat tot schade aan de natuur leidt.
Er komen grote aantallen toeristen, waardoor het landschap (van de Pariou) wordt
bedorven / geschaad.
Vernielingen van de natuur op de Pariou, veroorzaakt door het (uitgelokte)
massatoerisme.
Maximumscore 1
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:
Dat hij het belachelijk zou vinden te moeten betalen voor (het commercieel gebruik van)
een foto van een (algemeen bekend) natuurmonument.
Dat hij de eis van de (vereniging van) eigenaren absurd vindt.
C
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Antwoorden

Deelscores

Vragen 40 t/m 43 nieuwe stijl

■■■■

Tekst 9 Critique, certes, mais une expérience irremplaçable

40 ■
•

•

•

■■■■
41 ■

■■■■
42 ■

Maximumscore 2
Twee van de volgende kritiekpunten:
De diploma’s zijn niet gelijkwaardig / worden wederzijds niet erkend (met als gevolg dat
van serieuze voortzetting van de studie in het buitenland geen sprake kan zijn)
De verschillen tussen de universitaire systemen van de (diverse) Europese landen zijn erg
groot
Een Erasmusbeurs is te krap / Van een Erasmusbeurs kun je niet rondkomen

1
1
1

Tekst 10 Cinéma / critiques
Maximumscore 1
Postman blues
Tekst 11 Eurolande avec un e!
Maximumscore 1
Alain Rey
Opmerking
Indien, naast Alain Rey, nog een of twee andere namen worden genoemd, wordt hiervoor
1 scorepunt afgetrokken. (De minimumscore is 0.)

■■■■
43 ■

Tekst 12 Les peintres de la couleur
Maximumscore 1
Kees van Dongen

Einde
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