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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 22-mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Consumptief Breed CSE KB kunnen maximaal 
80 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
 

vervuiling fysische 
vervuiling 

chemische 
vervuiling 

microbiologische 
vervuiling 

zeepresten na het afwassen  X  
steentje in krentenbol X   
met een verontreinigde handdoek 
afdrogen 

  X 

chloorresten na het desinfecteren  X  
kip met salmonella bacteriën   X 

 
vijf of vier kruisjes juist 2 
drie of twee kruisjes juist 1 
minder dan twee kruisjes juist 0 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 1 
tussen zonsopgang en zonsondergang 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 2 
 

 Arbo-wet Warenwet 
goede arbeidsomstandigheden X  
goede stevige schoenen X  
contra-expertise  X 
arbeidsinspectie X  

 
vier kruisjes juist 2 
drie of twee kruisjes juist 1 
minder dan twee kruisjes juist 0 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
'Goede middag', 'hotel De Wereld', 'met eigen naam' 
 
drie antwoorden juist 2 
twee antwoorden juist 1 
minder dan twee antwoorden juist 0 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 
 9 maximumscore 2 

 
 persoonlijke 

hygiëne 
bedrijfs-
hygiëne 

sociale 
hygiëne 

een dronken gast geen drankje meer geven   X 
schone kleding X   
schoonmaken van de werkbank  X  
handen wassen X   
een gast hartelijk ontvangen   X 
gereedschap desinfecteren  X  

 
zes of vijf kruisjes juist 2 
vier of drie kruisjes juist 1 
minder dan drie kruisjes juist 0 
 

 10 B 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 suiker is hygroscopisch 
 suiker trekt vocht aan 

 
 13 C 

 
 14 C 

 
 15 B 

 
 16 maximumscore 2 

Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 stevigheid 
 geur 
 kleur 
 smaak 

 
drie antwoorden juist 2 
twee antwoorden juist 1 
minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 17 A 
 

 18 C 
 

 19 A 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
krenten en rozijnen 
(noten/gekonfijte vruchtjes/citroensap) 
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Vraag Antwoord Scores 

 
 22 C 

 
 23 maximumscore 1 

totaal 7 minuten: 2 minuten langzaam (240 slagen) en 5 minuten snel (1200 slagen)  
 

 24 B 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
met bloem 
 

 27 B 
 

 28 D 
 

 29 D 
 

 30 C 
 

 31 C 
 

 32 D 
 

 33 maximumscore 1 
Deze moet korter worden, bijvoorbeeld. 15 minuten. 
 

 34 maximumscore 3 
 

kleur van de groenten contrasterend zo veel mogelijk gelijk 
 X  
bereidingswijze rauw gekookt 
  X 
wijze van serveren altijd koud altijd warm koud of warm 
   X 

 
per juist kruisje 1 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
• Tijdens het koken valt de aardappel uiteen (zeer kruimig) 1 
• Voorbeelden om dat te voorkomen zijn: 1 
 exact op tijd stoppen met koken 
 de aardappelen stomen op een treeftje 
 

 37 D 
 

 38 B 
 

 39 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 
 40 maximumscore 2 

Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 minder kans op weegfouten 
 sneller werken 
 op eenvoudige wijze is vergroting van het assortiment te realiseren 
 constante kwaliteit 

 
per juist antwoord 1 
 

 41 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 stimulering van impulsaankopen (lekkere baklucht in de winkel) 
 de gehele dag vers kunnen verkopen 
 minder producten over op het eind van de dag 

 
per juist antwoord 1 
 

 42 A 
 

 43 D 
 

 44 C 
 

 45 C 
 

 46 B 
 
 

 47 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 (vak)bladen 
 receptenboeken 
 collega’s 
 bakkersbeurzen 
 buitenlandse reizen 
 internet 

 
per juist antwoord 1 
 

 48 A 
 

 49 C 
 

 50 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 stokbrood 
 croissants 
 Italiaanse bol 
 donuts 
 Turks brood 
 ciabata 

 
drie broodsoorten juist 2 
twee broodsoorten juist 1 
minder dan twee broodsoorten juist 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 
 51 maximumscore 1 

Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 roomhoorns 
 korstschelpen 
 schuimplakken 
 soezen 
 vlaaibodems 

 
• twee antwoorden juist 1 
 

 52 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 bescherming van handen, bijvoorbeeld bij het aanpakken en dragen van hete 
schalen 

 bescherming van kleding 
 

 53 A 
 

 54 D 
 

 55 A 
 

 56 A 
 

 57 B 
 

 58 D 
 

 59 maximumscore 2 
Vier antwoorden, bijvoorbeeld: 

 datum aankomst 
 datum vertrek 
 aantal kamers 
 gewenste verzorging 
 door wie en hoe er wordt betaald 
 overige wensen 

 
vier antwoorden juist 2 
drie of twee antwoorden juist 1 
minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 60 D 
 

 61 B 
 

 62 D
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Vraag Antwoord Scores 

 63 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Datum afgifte 
 Plaats afgifte 
 Paspoortnummer 
 Geldig tot… 
 Lengte 
 Geboorteplaats 
 Nationaliteit 
 Geslacht 
 Persoonsnummer 

 
drie antwoorden juist 2 
twee antwoorden juist 1 
minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 64 A 
 

 65 maximumscore 1 
De standplaatshostess blijft op een plek en de reisbegeleidster reist met de klant mee. 
 

 66 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 pretpark 
 themapark 
 Six-flags 
 Efteling 
 Madurodam 
 Keukenhof 
 zwembad 
 dagje strand 

 
 


