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Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2002 
 

maandag 13 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 LANDBOUW THEORIE KB 

 PLANTENTEELT GESLOTEN TEELTEN 

 
 
 

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 Plantenteelt gesloten teelt theorie KB 
zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
 
 
4 ANTWOORDMODEL 
 
Het antwoordmodel start op de volgende pagina. 
 



913c   4 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
BODEM || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
komkommers 
 

 3 maximumscore 1 
pH 7,4 
 

 4 D 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
salpeterzuur, kalksalpeter, ammoniumnitraat 
 
per juiste meststof  1 
 

 7 maximumscore 2  
Een voorbeeld van een juiste berekening is 

 1050 x 6/100 = 63 gram.  
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het een element is dat een plant in kleine 
hoeveelheden nodig heeft. 
 

 10 C 
 

 11 A 
 
 
VOORKIEMING || 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
kortere teeltduur  
 
 
VERMEERDERING || 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1  
De plant waar de nieuwe stekken vanaf komen. 

Vraag Antwoord Scores 
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 16 D 
 
HERKENNING || 
 

 17 maximumscore 1 
Euphorbia pulcherrima 
 

 18 maximumscore 1 
De plant moet in vochtige maar goed doorlatende grond staan. 
 

 19 C 
 
 
GEWASBESCHERMING || 
 

 20 D 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 2 
Een juiste berekening is 

 3 x 22 gram = 66 gram middel  
 
• juiste berekening  1 
• juiste uitkomst  1 
 

 23 C 
 

 24 D 
 
PREI || 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste berekening zijn  

 1 hectare = 10.000 cm bij 10.000 cm. Aantal planten per rij: 10.000/40=250 planten. 
Aantal rijen: 10.000/15=666,7 rijen. 250 planten x 666,7= 166.667. 

 per plant: 40 x 15 cm = 600 cm2. Per hectare: 100.000.000 : 600 = 167.000 planten  
 
• juiste berekening  1 
• juiste uitkomst   1 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn 

 Het groeiseizoen is korter. 
 De planten worden kleiner geoogst. 
 Er worden andere rassen geteeld. 

 
 
AFWIJKINGEN IN HET GEWAS || 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
mineerschade 
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KWEEK || 
 

 29 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat zowel het blad als de wortel afsterft of dat het middel 
door de plant wordt opgenomen. 
 

 30 C 
 
 
OOGST || 
 

 31 maximumscore 1 
bosmachine 
 


