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Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2002 
 

maandag 13 mei 
 

 VERZORGING THEORIE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Verzorging 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. 
 
EEN KOP SOEP VOOR MEVROUW SOTO || 
 

 1 maximumscore 1 
  drie zakjes soep  

 
 2 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat volgens de gegevens op de verpakking dit E-nummer 
niet in dit product zit. 
 

 3 maximumscore 1  
175 ml is juist aangegeven, bijvoorbeeld: 
 

200

175

150

 
 
 
DE KOELKAST VAN MEVROUW SOTO || 
 

 4 maximumscore 1 
Een juist ingevuld schema: 
 

levensmiddel in de koelkast bewaren 
Bananen  
gepasteuriseerde melk X 
Hagelslag  
vleeswaren X 

 
 5 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 je voorkomt op deze manier het krijgen van een voedselvergiftiging 
 je voorkomt een onaangename geur 
 je voorkomt hierdoor verder bederf (van andere levensmiddelen) 

   
• per juist antwoord  1 
 

 6 B 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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EEN BADLIFT VOOR MEVROUW SOTO || 
 

 7 maximumscore 1 
elke vorm van bewegen die relevant is voor een ouder persoon (zoals fietsen, wandelen 
en bejaardengym) 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 traplift 
 verhoogd bed 
 bad- of douchesteunen 
 verhoogd toilet 
 afstandbediening voor voordeur, t.v. e.d. 
 alarm 

   
• per juist antwoord  1 

 
 

ZIEK ZIJN || 
 

 9 B 
 

 10 B 
 
 
ZORG VERLENEN || 

 
 11 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 apotheker/apotheek 
 tandarts/tandartspraktijk 
 EHBO afdeling van een ziekenhuis 

   
• per juist antwoord  1 

 
 12 B 

 
 13 maximumscore 2 

een juist ingevuld schema: 
 

Activiteiten die onderdeel van het zorgplan-
thuiszorg kunnen zijn: 
boodschappen doen X 
grasmaaien  
helpen met aankleden X 
bed verschonen X 
poetsen van koper en zilver  
helpen met douchen en wassen X 

 
• 6 regels juist ingevuld  2 
• 3-5 regels juist ingevuld  1  
• 1-2 regels juist ingevuld  0 

 
 14 A 
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ONGELUKKEN IN HUIS || 
 

 15 maximumscore 1 
het juiste antwoord: 
 

bloedneus

verslikken

flauwvallen

slachtoffer op de rug leggen
met de benen wat hoger

hoofd iets voorover houden,
vlak onder het neusbeen 
de neus dichtknijpen

slachtoffer voorover houden en hard
tussen de schouderbladen tikken

 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn : 

 snelverband 
 steriele gaasjes 
 hydrofiele zwachtels 
 cambric zwachtels 
 driekante doek 
 kleefpleister 
 veiligheidsspelden 
 ontsmettingsmiddelen 
 (verband)schaar 

 
• per juist antwoord  1 
 
      
DE WAS DOEN || 
 

 18 maximumscore 1 
de juiste volgorde: 
 

was verzamelen  
was sorteren 
wasmiddel kiezen 
wasmachine instellen en starten 
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 19 maximumscore 2 
een juist ingevulde tabel: 
 

wanneer gebruik je het wasmiddel het 
best? 

vul in: 
ja/nee 

wol was 30 oC ja 
bonte was 40 oC ja 
witte was 60 oC ja 
kookwas 90 oC nee 

 
• 4 regels juist ingevuld  2 
• 2 of 3 regels juist ingevuld  1 
• 1 regel juist ingevuld  0 
 

 20 maximumscore 1 
twee doseerdoppen 
 

 21 B 
 

 22 A 
 
 
VERZORGINGSHUIS DE LANEN || 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 je moet goed kunnen samenwerken 
 je moet goed kunnen overleggen 
 je moet zorgvuldig kunnen werken 
 je moet goed kunnen luisteren 

 
• er zijn drie juiste antwoorden aangegeven  2 
• er zijn twee juiste antwoorden aangegeven  1 
 

 24 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

 er is meer controle mogelijk 
 het werk gaat vaak sneller en efficiënter 

 
 25 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 braadslede 
 grillplaat 
 heet water machine 
 warmhoudkast 
 convectomat 

 
• per juist antwoord  1 
 

 26 C 
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 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 de bewoner/gebruiker ontvangt eten van de juiste temperatuur, hierdoor is het 
smakelijker en blijft het uiterlijk beter behouden 

 er is minder kans op besmetting (met als gevolg minder kans op voedselvergiftiging) 
 
• per juist antwoord  1 

 
 28 maximumscore 2 

Een juist antwoord: 

 
• voor 4 juist geplaatste onderdelen van het bestek  2 
• voor 2-3 juist geplaatste onderdelen van het bestek  1 
 

 29 maximumscore 1 
Een non-profit organisatie, met als uitleg dat men niet naar winst streeft. 
 
 
MENEER EN MEVROUW VERHOEF || 

 
 30 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 geen losliggende kleden/trapbekleding gebruiken 
 losliggende snoeren wegwerken 
 de trap voorzien van 2 trapleuningen 
 handgrepen bij toilet, bad of douche 

 
• per juist antwoord  1 
 

 31 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

 een opschrijfboekje gebruiken 
 een kalender hanteren 

 
 32 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 verminderde werking van zintuigen, zoals slecht horen 
 botontkalking, met als gevolg: slecht ter been zijn  
 ziekten aan hart en bloedvaten 

 
• per juist antwoord  1 
 

 33 C 
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 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 je signaleert tijdig een probleem 
 je houdt je aan afspraken 
 je handelt zelfoplossend 
 je past communicatieve vaardigheden toe 

 
• per juist antwoord  1 
 
 
JOOST || 

 
 35 maximumscore 1 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
 Joost houdt in de zorgsituatie te veel rekening met zijn eigen positie 
 Joost toont te weinig interesse in de geschetste situatie 
 Joost handelt te weinig service-bewust 

 
 36 A 

 
 
MENEER AVAKTI || 
 

 37 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

 je moet rekening houden met de eigenwaarde van meneer Avakti 
 je moet rekening houden met de emoties van meneer Avakti 

 
 38 B 

 
 39 maximumscore 1 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
 meneer Avakti gaat niet meer op bezoek 
 meneer Avakti krijgt geen bezoek meer 
 meneer Avakti vereenzaamt 

 
 40 maximumscore 1 

  Uit het antwoord moet blijken dat meneer Avakti ouder dan 80 jaar is. 
 
 
OUDEREN EN VOEDING || 
 

 41 A 
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 erge dorst 
 droge huid 
 vermoeidheid 
 verminderde urineproductie 

 
• per juist antwoord  1 
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OEFENEN || 
 

 44 maximumscore 1 
  Uit de uitleg blijkt dat zo rugklachten worden vermeden. 

 
 45 maximumscore 1 

  Uit de uitleg moet blijken dat men door het opdoen van eigen ervaringen beter 
vaardigheden kan toepassen (waardoor de begeleiding/hulpverlening verbetert). 
 
 
 


