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

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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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. 

 
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. 
 
3 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 C 
 3 C 
 4 A 
 5 B 
 6 D 
 7 C 
 8 A 
 9 B 
 10 C 

 11 A 
 12 C 
 13 A 
 14 D 
 15 B 
 16 A 
 17 A 
 18 B 
 19 B 
 20 A 

 21 C 
 22 D 
 23 B 
 24 A 
 25 D 
 26 D 
 27 A 
 28 A 
 29 C 
 30 D 

 31 B 
 32 B 
 33 C 
 34 B 
 35 D 
 36 B 
 37 A 
 38 D 
 39 B 
 40 D 

 
 41 maximumscore 2 

  Twee toepassingen, bijvoorbeeld: 
   om schakelmateriaal te plaatsen dat deze diepte nodig heeft 1 
   om lassen te kunnen opbergen 1 
 

 42 maximumscore 2 
  •   Stromen I1 en I2: 
  I1 =  120 = 6 A        I2 =  120  = 4 A 1 
           20                           30 
 
  •   Totale stroom: 
  It =  I1 + I2  =  6 + 4 = 10 A 1 
 

 43 maximumscore 2 
  Eén nadeel, bijvoorbeeld: 
     De steekwijdte is nooit zo precies als bij een steeksleutel  1 
  (waardoor moer of bout beschadigd kan worden).  
 
  Eén voordeel, bijvoorbeeld: 
     Je hebt één gereedschap voor meerdere moer- en boutmaten. 1 
 

 44 maximumscore 2 
  Twee onderdelen: 
 •   starter 1 
 •   voorschakelapparaat 1 
 

 45 maximumscore 2 
  Primaire stroom:  
     Ip = 3 x 23 = 0,3 Ampère 1 
                230 
 

 Aantal secundaire windingen: 
     Ns = 2300 x 23 = 230 windingen 1 
                     230 

Vraag Antwoord Scores 



631c* 4 

 
 46 maximumscore 2 

  De klem zorgt voor de stroomkring (die nodig is om de stroom door het metaal 2 
  te laten vloeien).  
 

 47 maximumscore 2 
  Ulamp =  12 - 0,7 = 11,3 Volt 2 
 

 48 maximumscore 2 
• Spanning over de weerstand: 

 UR = R x I =  20 x 0,2 = 4 Volt 1 
 

• Spanning over de lamp: 
  Ulamp = U - UR =  24 - 4 = 20 Volt 1 
 

 49 maximumscore 2 
  Drie persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld: 
   overall 
   veiligheidsschoenen 
   helm 
   handschoenen 
   veiligheidsbril / stofbril 
   gehoorbeschermers 
 
  3 antwoorden juist 2 
  2 antwoorden juist 1 
  1 of 0 antwoorden juist 0 
 

 50 maximumscore 2 
  Twee voordelen, bijvoorbeeld: 
   hoger aantal branduren 
   grotere lichtopbrengst 
   bespaart energiekosten 
 
  per correct antwoord 1 
 
 


