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Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2002 
 

maandag 13 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 LANDBOUW THEORIE KB 

 AGRARISCHE TECHNIEK 

 

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 beroepsgerichte programma Landbouw agrarische techniek theorie KB 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. 
 
ONDERHOUD TREKKER || 
 

 1 D  
 

 2 maximumscore 2 
• oliepeil  1 
• spoorinstelling  1 
 

 3 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een trekker ook stilstaand activiteiten kan verrichten, 
waarbij de motor draait.        
 
 
ONDERHOUD KOOIMAAIER || 
 

 4 maximumscore 2 
Een juist ingevulde tabel is 
 

 dagelijks 
onderhoud 

periodiek 
onderhoud 

1 accu controleren  x 
2 doorsmeren met de vetspuit x  
3 koelvloeistofpeil controleren x  
4 motoroliefilterelement vervangen  x 
5 oliepeil van de motor controleren x  
6 oliepeil van de transmissie controleren  x 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (kruisje in de verkeerde kolom of niet ingevuld) één punt in mindering 
brengen. 
 
 
OLIESMEERSYSTEMEN || 
 

 5 maximumscore 2 
 1 carter 
2 oliepomp 
3 oliefilter 
4 zuiger 
 
Opmerking: 
Voor elke fout (omwisseling of niet ingevuld) één punt in mindering brengen. 
 
 
SMERING || 
 

 6 C 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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ONTLUCHTEN ||| 
 

 7 maximumscore 3 
Een juist ingevulde schema is  
 

volgorde handeling 
1 4 tank vullen 
2 1 
3 9 handpomp of ontluchtingspompje bedienen 
4 3 
5 2 
6 9 handpomp of ontluchtingspompje bedienen 
7 6 
8 7 
9 5 

10 8 
 
Opmerking: 
Voor elke fout (omwisseling of niet ingevuld) één punt in mindering brengen. 
 
 
LASSEN || 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
ultraviolette stralen 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat de reden hiervan is het krijgen van een positieve 
hoekinbranding. 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 D 
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PROCESBESTURING  | 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste gegevens zijn 

 windsnelheid 
 temperatuur 
 windrichting 

 
per juist gegeven 1 

 
 18 C 

 
 19 maximumscore 1 

Het bedienbare zeil 
 

 20 A 
 
 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE IN WONING EN BEDRIJF || 
 

 21 D 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
 

                
 

 25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is 
      1840 Watt  = 8 Ampère. 
       230 Volt 
 
• juiste berekening 1 
• juist uitkomst 1 
  
 
OPHANGING || 
 

 26 maximumscore 1 
670 mm 
 

 27 C 
 

 28 B 
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BOUWTEKENING  | 
 

 29 E 
 

 30 maximumscore 1 
278mm + 1mm 
 

 31 maximumscore 1 
520mm 
 
 
WAARSCHUWING || 
 

 32 B  
 


