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 GRAFISCHE TECHNIEK CSE KB 
 
 
 
 
 
 

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 Grafische Techniek KB kunnen maximaal 73 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
GRAFISCH BEDRIJF BRILJANT || 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 lettergrootte 
 regelafstand 
 cursief 
 kapitaal 
 vet 
 zetbreedte 
 regelval 

 
per correct antwoord 1 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 2 
Het juiste antwoord is 18 mm. 
De juiste berekening is: 
3 x 81 = 243 mm 
2 x  9 = 18 mm 
243 + 18 = 261 mm 
297 – 261 = 36  
36 : 2 = 18 mm 
 
opmerking: 
goed gerekend mag ook worden: kolomwit is 2 x de marge, dus 2 x 9 = 18 mm 
 
antwoord correct  1 
berekening correct  1 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
recycling 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 wikkelvouw 
 wikkelslag 

 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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NADRUK || 
 

 9 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 de rug zit los van het boekblok 
 de randen van de boekband steken over het boekblok heen 
 het boekblok zit vast met schutbladen 
 het boekblok en de omslag worden apart vervaardigd 

 
per correct antwoord 1 

 
 10 A 

 
 11 maximumscore 1 

collationeerblokjes 
 

 12 maximumscore 1 
een driesnijder 
 
opmerking: 
goed gerekend mag ook worden: een trimmer 
 

 13 maximumscore 1 
het antwoord moet de volgende notie bevatten: 
zorgen dat er geen stof in de rug van het boek komt 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 tweeknopsbediening (tweehandenbediening) 
 optische beveiliging 
 tijdrelais 
 fotocel 

 
 16 C 

 
 
PERSONEELSADVERTENTIE || 
 

 17 maximumscore 1 
cijfer 1 
 

 18 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 alcohol 
 antischuimmiddel 
 zuurmiddel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 19 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 langere levensduur van de offsetpers 
 minder storingen 
 minder kosten aan reparaties 

 
opmerking: 
goed gerekend mag ook worden: 
- het werkt prettiger 
- je blijft zelf schoner 
 
per correct antwoord 1 

 
 20 maximumscore 1 

proces- en kwaliteitsbeheersing 
 

 21 C 
 
 
UITGEVERIJ MERLYN || 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 1 
correctietekens 
 

 24 D 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 wit toevoegen aan de tekst en wit regelmatig verdelen tussen de woorden 
 alle regels even lang maken 

 
 27 maximumscore 2 

De betreffende tekst moet  
• vet,  
• in onderkast en  
• in twee regels worden gezet. 
 
drie antwoorden correct  2 
twee antwoorden correct 1 
één of nul antwoord(en) correct 0 
 
 
DISCOTHEEK MARKNESSE || 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
de (analoge) afbeelding wordt omgezet in pixels 
of 
de afbeelding wordt omgezet in digitale informatie (gedigitaliseerd) 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 30 maximumscore 1 
om grijswaarden te kunnen weergeven 
 

 31 C 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 om accenten te leggen 
 om iets te laten opvallen 
 ter verfraaiing 

 
 34 maximumscore 1 

World Wide Web 
 

 35 maximumscore 1 
het antwoord moet de volgende notie bevatten: 
de gebruiker kan door middel van knoppen zelf zijn route door de pagina's van de site 
bepalen. 
 
 
CASSANDRE || 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 1 
Een vergrote (versierde) letter aan het begin van een boek of een pagina. 
 

 38 maximumscore 1 
aan de samengestelde letters, bijvoorbeeld Æ en Œ 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 2 
• de ronde vorm van de koffieboon met de hoekige vorm van het koffiepak 1 
• de ronde vorm van de koffieboon met de hoekig vorm van de letters 1 
 

 41 D 
 

 42 C 
 
 
DESIGN OR DIE || 
 

 43 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 de glanzende bolle vormen doen aan ruimteschepen denken 
 de ruimte is zonder einde 
 de zwevende figuren 

 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 44 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 vergroten, verkleinen 
 uitsnijden 
 vrijstaand maken 
 achtergrond veranderen 
 kleurgebruik 

 
drie antwoorden correct  2 
twee antwoorden correct 1 
één of nul antwoord(en) correct 0 
 

 45 maximumscore 2 
• ideële reclame 1 
• deze reclame heeft tot doel om een boodschap/denkbeeld/idee over te brengen 1 
 

 46 maximumscore 1 
het antwoord moet de volgende notie bevatten: 
verzameling van beelden die digitaal opgeslagen zijn (op bijvoorbeeld een cd-rom) en 
waarvoor een afspraak is gemaakt over auteursrechten 
 

 47 maximumscore 1 
magenta en yellow (geel) 
 

 48 B 
 
 
NEW DIMENSIONS || 
 

 49 maximumscore 1 
het antwoord moet de volgende notie bevatten: 
je kan vanuit één scherm naar meerdere en/of andere schermen gaan 
 
opmerking: 
goed gerekend mag ook worden: niet lineair 
 

 50 C 
 

 51 C 
 

 52 D 
 

 53 maximumscore 1 
de netwerkproductie 
 
 
PALAU MUSICALE || 
 

 54 maximumscore 2 
Ja (het is een multimediaproductie), want 
• er worden meerdere media gebruikt  1 
• het is interactief 1 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 55 maximumscore 2 
Juiste volgorde: 
e (briefing), b (conceptvorming), c (het maken van een storyboard), d (de digitale 
voorbereiding), a (interface design) 
 
volgorde correct   2 
één paar verwisseld 1 
meer dan één paar verwisseld 0 
 

 56 B 
 

 57 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 grote x-hoogte  
 ruime letterspatiëring 
 schreefloos  

 
per correct antwoord 1 
 

 58 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 de digitale opnames zijn direct geschikt voor bewerking op de computer 
 de digitale camera heeft een uitgang die je direct op je computer kan aansluiten  
 je kan mislukte opnames direct constateren en wissen 

 
per correct antwoord 1 
 

 59 D 
 

 60 maximumscore 1 
Buma/Stemra 
 

 61 A 
 
 

Vraag Antwoord Scores 


