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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1. algemene regels voor de beoordeling
2. berekening cijfer
3. vakspecifieke regels
4. antwoordmodel

1 ALGEMENE REGELS VOOR DE BEOORDELING

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing:
1. Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator scorepunten

toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1, 2, .., n.

2. Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
2.1. indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen

aantal scorepunten toegekend;
2.2. indien een open vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de

te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
antwoordmodel;

2.3. 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;

2.4. indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerst gegeven antwoord beoordeeld;

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

2.6. 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;

2.7. indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen
gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;

2.8. 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.

3. Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend
tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

4. Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid.

5. Indien de examinator meent dat in een examen of in een antwoordmodel een fout
of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof het examen
en antwoordmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het
Examenbureau VBO/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.

6. Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

2 BEREKENING CIJFER

Na de normeringsvergadering wordt de vastgestelde omzettingstabel bekend gemaakt.
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor het vak Biologie BB/B zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

4 ANTWOORDMODEL

Het antwoordmodel start op de volgende pagina.
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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 punten toegekend.

DRIE ORGANISMEN ||
1 A

2 C

3 maximumscore 3
Een juist ingevuld schema:

koe paddestoel plant
ademhalen x x x
voortplanten x x x
zich voeden x x x

per juist ingevulde regel 1

GROEI VAN HET LICHAAM ||
4 maximumscore 1

40 kg

5 maximumscore 1
18 jaar

KAMELENSOORTEN ||
6 maximumscore 2

Twee verschillen, bijvoorbeeld:
een dromedaris heeft kleinere oren dan een lama
een dromedaris heeft een grotere kop dan een lama
een dromedaris heeft grotere/meer uitstekende lippen dan een lama
een dromedaris heeft een hoger voorhoofd dan een lama

per juist verschil 1

7 maximumscore 1
Uit de uitleg blijkt dat de dikke vacht het dier beschermt tegen de koude (en warmte).

8 C

9 maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:

verbranding
warmte/koude-isolatie

Opmerking:
‘Reservevoedsel’ kan ook goed gerekend worden.

Vraag Antwoord Scores
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EEN HEIDEGEBIED ||
10 maximumscore 2

Een juist voedselweb:

wezel

muis schaap

gras

• alle pijlen juist geplaatst 2
• elke fout (verkeerde pijl/pijl ontbreekt/pijl verkeerd om) -1

NEDERLANDSE SLANGEN ||
11 maximumscore 1

cijfer 1

12 maximumscore 1
Uit het antwoord blijkt dat de twee soorten zich met verschillend voedsel voeden.

13 maximumscore 1
Uit de uitleg blijkt dat de ringslang zich voedt met vissen en kikkers.

14 maximumscore 1
de gladde slang

NIEREN ||
15 B

16 B

17 D

DELEN VAN EEN BLOEM ||
18 maximumscore 2

Een juist antwoord:
1 = stempel
2 = stijl
3 = meeldraad
4 = kroonblad
5 = kelkblad

• kelk- en kroonblad juist ingevuld 1
• stempel, stijl en meeldraad juist ingevuld 1
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BROEIKASEFFECT ||
19 C

20 maximumscore 2
Twee activiteiten, bijvoorbeeld:

(gemotoriseerd) verkeer
verwarming (van gebouwen)
industrie

per juist antwoord 1

21 maximumscore 1
Voorbeeld van een juist diagram:

25

20

15

10

5

0
1900 1940 1980 2000

jaren

koolstofdioxide
uitstoot (in

miljarden tonnen)

• de gegevens uit de tabel zijn juist overgenomen in het diagram 1

HOMMELS ||
22 maximumscore 2

• geel/oranje/rood achterlijf-einde 1
• twee gele strepen 1

23 maximumscore 1
3 cm : 1,5 = 2 cm

GAL ||
24 B

25 maximumscore 1
De galblaas is ingekleurd

26 maximumscore 1
Opslag van gal

27 maximumscore 1
alvleesklier

28 D
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DARMGASSEN ||
29 maximumscore 1

De dikke darm is ingekleurd

30 D

31 A

LASAGNE ||
32 maximumscore 1

tarwe

33 A

34 maximumscore 2
• plantaardige olie 1
• plantaardig vet 1

35 maximumscore 3
Een juiste berekening:
100 gram lasagnemix bevat 1505 kJ
200 gram lasagnebladen bevat 2 x 1470 kJ = 2940 kJ
Totaal 1505 kJ + 2940 kJ = 4445 kJ

• getallen juist opgezocht 1
• getallen juist vermenigvuldigd 1
• getallen juist opgeteld 1

LEUKEMIE ||
36 B

37 D

MALARIA ||
38 A

39 A

40 maximumscore 2
de juiste bloedvaten en hartafdelingen zijn aangegeven:
• armader, bovenste holle ader, rechter harthelft, longslagader, longen, longader 1
• linker harthelft, aorta, leverslagader 1

Opmerking:
Indien ook (of in plaats van de leverslagader) de darmslagader en de poortader zijn
aangegeven, mag 1 punt toegekend worden

41 maximumscore 1
Uit de uitleg blijkt dat een malariamug het bloed van een mens opzuigt.
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42 maximumscore 1
Uit de uitleg blijkt dat door het droogleggen van moerassen eieren/larven/poppen
gedood worden / muggen geen eitjes meer kunnen leggen (in het water).

EKO-KEURMERK ||
43 B

44 maximumscore 2
Twee antwoorden, bijvoorbeeld:

ophoping van giftige stoffen/accumulatie
er treedt resistentie op
de gezondheid van tuinders wordt aangetast
er vallen onbedoelde slachtoffers

per juist voorbeeld 1

AFVALVERWERKING ||
45 maximumscore 1

verbranden

46 maximumscore 3
Een juist ingevuld schema:

afvalproduct hiervan is compost te maken hiervan is geen compost te maken
broodkorst x
Cola-blikje x
plastic trommel x
appelschil x
glazen fles x

• voor 5 juist geplaatste kruisjes 3
• voor elke fout -1

47 A

48 maximumscore 2
Twee antwoorden, bijvoorbeeld:

er zijn meer mensen
er zijn meer verpakkingsmiddelen
mensen kopen meer
mensen gooien vlugger iets weg

per juist voorbeeld 1

HARTINFARCT ||
49 maximumscore 2

Een juist ingevuld schema:

kun je zelf beïnvloeden kun je zelf niet beïnvloeden
cijfer(s) 1, 5, 6 2, 3, 4

Elk fout ingevuld cijfer: -1


