
 

200007-923c 

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2002 
 

maandag 13 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 LANDBOUW THEORIE KB 

 GROENE RUIMTE 

 
 
 

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 groene ruimte 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. 
 
PADEN EN TERRASSEN || 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn 

 stevigheid 
 sier 

 
 2 F 

 
 3 E 

 
 4 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is 
 (6,30 m x 4,30 m x 0,30 m) + 20% inklink = 9,75 m3 

 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 
Opmerking:  
afronding tot 10 m³ ook goed rekenen 
 

 5 C 
 
 
BODEM EN BEMESTING ||  
 

 6 maximumscore 1 
 Een juist ingevulde tabel is 

 
Maak de zin af 
Zandgrond is erg  los / vast  als de grond droog is. 
Zandgrond is van nature  arm / rijk   aan voedingsstoffen. 
Zandgrond kan  meer / minder   water vasthouden dan veengrond. 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
 zure grond 1 
 De pH is te verhogen door kalk te strooien. 1 

 
 
NATUURLIJKE ONTWIKKELING VAN EEN BEGROEIING || 
 

 9 maximumscore 2 
Een juist ingevuld schema is 
 
 juist onjuist 
bewering van Marjan  X 
bewering van Kees X  
 
per juist ingevuld kruisje 1 

Vraag Antwoord Scores 
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MILIEU || 
 

 10 D 
 

 11 A 
 
 
INKUILEN || 
 

 12 maximumscore 1 
Om te voorkomen, dat de wortels uitdrogen. 1 
 
 
TWIJGEN OF SCHEUTEN  || 
 

 13 maximumscore 2 
Een juist ingevuld schema is: 
 
plant bloeitijd bloeit op verhoute twijg bloeit op kruidachtige 

scheut 
Prunus spinosa mei X  
Lavandula Augustifolia juli – september  X 
Budleja davidii juli – september X  

 
per juiste kolom 1 
 
 
SNOEI || 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn 

 om verdamping te beperken 
 Zo droogt de boom of heester minder snel uit. 
 om het evenwicht tussen kroon en wortels te herstellen 

 
 15 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 een snoeizaag / een takkenschaar 
 Het niet nodig veel kracht te zetten.  

 
• juiste gereedschap 1  
• juiste uitleg 1 
 
 
STANDPLAATS || 
 

 16 D 
 
 
GAZON || 
 

 17 A 
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 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn 

 door een rand straatstenen/kunststofrand te leggen 
 door een borderrol te gebruiken 

 
 19 maximumscore 2 

• gehoorbescherming 1 
• veiligheidsschoenen 1 
 

 20 maximumscore 1 
cirkelmaaier 
 

 21 A 
 
 
GROEIFACTOREN || 
 

 22 maximumscore 1 
De plant kan niet tegen vorst. 1 
 

 23 maximumscore 1 
Joost moet de planten beschermen tegen vorst/moet de planten naar binnen halen. 
 

 24 maximumscore 1 
na half mei / na ijsheiligen  1 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste functies zijn 

 fotosynthese 
 verdamping 
 ademhaling 

 
per juiste functie 1 
 
 
PLANTENKENNIS EN -GEBRUIK || 
 

 26 maximumscore 2 
 Een juist ingevuld schema is 
 

 juist onjuist 
Alle coniferen dragen kegels. X  
Alle coniferen zijn bladhoudend in de winter.  X 
Sommige coniferen dragen citrusvruchten.  X 
Sommige coniferen hebben schubvormige bladeren. X  
 
per juist ingevulde kolom 1 
 

 27 maximumscore 3 
• Aster novi-belgii 1 
• Astilbe hybride 1 
• Saxifraga arendsie 1

 28 A 
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GEWASVERZORGING || 
 

 29 D 
 
 
WORTEL- OF ZAADONKRUID || 
 

 30 maximumscore 2 
• wortelonkruid 1 
• Uit de uitleg moet blijken dat de plant ondergrondse worteluitlopers maakt. 1 
 
 
NAMEN VAN PLANTEN || 
 

 31 maximumscore 2 
Een juist ingevuld schema is: 
 

Nr. Latijnse naam  Nr. Nederlandse naam 
1 Buxus sempervirens  3 Beuk 
2 Carpinus betulus  2 Haagbeuk 
3 Fagus sylvatica  5 Kerstroos 
4 Galanthus nivalis  1 Palmboompje 
5 Helleborus niger  4 Sneeuwklokje 

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

 32 maximumscore 1 
geslachtsnaam: Quercus 
soortnaam  : robur 
 
 
 
 


