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 BOUWTECHNIEK TIMMEREN THEORIE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend die formulieren uiterlijk maandag 27 mei naar de Citogroep. 
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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/beroepsgerichte programma Bouwtechniek Timmeren Theorie BB 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 wordt 1 punt toegekend. 
 
 || 
 

 1 D 
 

 2 A 
 

 3 D 
 

 4 D 
 

 5 B 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 2 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 
• weten wat en wanneer er iets gebeuren moet 
• zien of men vóór of achter loopt op het schema 
 

 8 maximumscore 2 
opzichter / architect 
 

 9 maximumscore 2 
• gehoorbescherming (dopjes, pluggen, kappen) 1 
• voetbescherming (veiligheidsschoenen) 1 
 

 10 maximumscore 2 
voorman / werkplaatschef 
 

 11 B 
 

 12 D 
 

 13 B 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 4 
hout schaven 
paren 
aftekenen 
pennen en gaten maken 
sponningen slaan 
inpassen 
opsluiten 
afwerken 
 
per 2 goede antwoorden, volgend op de voorgaande 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 18 maximumscore 2 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 
• kans op kapotwaaien 
• gevaarlijk (in verband met naar buiten vallen) 
• moeilijk schoon te maken 
 

 19 maximumscore 2 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 
• meranti 
• merbau 
 

 20 maximumscore 4 
a Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
• pennenbank 
• gatenhakmachine 
• kettingfreesmachine 
• langgatboormachine 
 
per correct antwoord 1 
 
b  
• pennenbank 1 
• freesmachine met pennenslede 1 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 D 
 

 25 C 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 2 
het gat verkleinen 
 

 28 maximumscore 2 
tegen inbraak 
 

 29 maximumscore 2 
tochtstrip, tochtprofiel of dichtingsprofiel 
 

 30 maximumscore 2 
freesmachine 
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 D 



601c 6 

 
 34 C 

 
 35 D 

 
 36 B 

 
 37 maximumscore 2 

het iets schuin schaven van de zijkanten van een raam 
 

 38 maximumscore 2 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 
• deuren zijn snel af te hangen (werkt snel) 
• deuren behoeven niet pasgeschaafd te worden 
• schilderen behoeft (na het schaven) niet meer 
 

 39 maximumscore 3 
a scharnieren (met of zonder veiligheidslip) 
 
b Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
• raamboompje 
• uitzetijzer 
• grendel(s) 
 
per correct antwoord 1 
 

 40 maximumscore 2 
bovenfreesmachine 
 

 41 C 
 

 42 C 
 

 43 B 
 

 44 B 
 

 45 C 
 

 46 D 
 

 47 maximumscore 3 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
• plafondplinten aanbrengen 
• vloerplinten zetten 
• koplatten aanbrengen 
• vensterbank plaatsen 
• trapleuning aanbrengen 
• lijstwerk aanbrengen 
 
per correct antwoord 1 
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 48 maximumscore 5 
 

MUUR

PLINT

 
 
per juiste hoek 1 
 

 49 maximumscore 4 
a koplat 1 
b er dan geen kopshout van de plint te zien is 1 
 

 50 maximumscore 4 
 
a Machine b Bewerking 
 
 1 bovenfrees scharnieren infrezen, profielen 

schaven, schuine kantjes schaven 
 2 elektrische handschaaf passchaven, schuine kantjes schaven 
 3 accu-schroefboormachine schroeven in- en uitdraaien (kleine 

gaatjes boren) 
 4 elektrische klopboormachine gaten boren in steenachtige materialen 
    (boorhamer)  
 5 elektrische afkortzaag of plinten en lijsten op maat haaks en in  
    verstekzaag verstek afkorten 
 6 handcirkelzaagmachine plaatmateriaal op maat maken 
 7 decoupeerzaag gaten of verbogen vormen in 

plaatmateriaal maken 
 
per correcte machine en goede bewerking 1 
 


