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Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2002 
 

maandag 13 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 LANDBOUW THEORIE BB 

 BLOEMBINDEN EN -SCHIKKEN 

 

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 bloembinden en -schikken 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. 
 
VRIJDAG;  BLOEMEN INKOOPDAG || 
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste werkzaamheden zijn 

 het verwijderen van gebroken of slechte bloemen en bladeren 
 het aansnijden (en eventueel verwijderen) van doorns en zijscheuten 

 
per juiste werkzaamheid 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste bestanddelen zijn 

 suikers  
 chloor (bacteriedodend bestanddeel) 
 desinfectiemiddel 

 
per juist bestanddeel 1 
 
 
IN DE WINKEL || 
 

 5 B 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
adres   1 
tijdstip van bezorging 1 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn 

 dan kunnen de bloemen beter water / voedsel opnemen 
 dan kunnen ze beter in steekschuim verwerkt worden 
 om de ingedroogde delen te verwijderen 

 
 11 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken, dat de stelen (vaatbundels) worden dichtgeknepen als 
men knipt. 
 
 
KAAPS VIOOLTJE || 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat de hoes ter bescherming dient. 

Vraag Antwoord Scores
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 14 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 

 (5 x 1,25) + 4,45 + 1,15 = € 11,85 
  
• juiste berekening 1 
• juist antwoord 1 
 

 15 C 
 
 
TOP 3 TUINPLANTEN || 
 

 16 A 
 

 17 B 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
€ 22.602.000  
 

 20 maximumscore 1 
€ 0,04 
 
 
EEN FEESTELIJK PAKKET || 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 C 
 

 25 C 
 
 
TUINCENTRUM || 
 

 26 maximumscore 2 
Gatenplant:   bladplant 
Cyclaam:  bloeiende plant 
Rubberplant (Ficus): bladplant 
Flamingoplant:   bloeiende plant 
 
Opmerking: 
Voor elk onjuist antwoord één punt in mindering brengen. 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat een gietrand het overstromen van water voorkomt. 
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PLANTENBAKJE || 
 

 29 B 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist nadeel is 

 Een rieten mand wordt snel lek gestoken. 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de standplaats zonnig moet zijn . 
 

 33 C 
 
 
ADVENTSKRANS || 
 

 34 B 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
vier kaarsen 
 
 
PROEFWERK || 
 

 37 A 
 

 38 A 
 

 39 C 
 

 40 maximumscore 1 
biedermeier 
 

 41 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat het bestaat uit gelijke helften. 
 
 
VOORJAAR || 
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 1  
Voorbeelden van een juist antwoord zijn 

 Gerbera 
 Anemoon 

 
 44 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat in papier rollen en koel wegzetten een methode is om  
tulpen te laten optrekken. 


