
300007-619c 

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 LANDBOUW-BREED CSE GL 
 
 
 
 
 

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 Landbouw-breed GL kunnen maximaal 73 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
EEN KAS MET ROZEN || 
 

 1 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat hierdoor de fotosynthese / koolstofassimilatie  
toeneemt. 
 

 2 C 
 

 3 A 
 
 
AFVAL || 
 

 4 maximumscore 3 
Een juiste schatting van het percentage is: 37% (± 7%) 
 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
37/100 x 510 = 188,7 kg 
 
voor een juist percentage 1 
voor een juiste berekening 1 
voor een juiste uitkomst 1 
 

 5 maximumscore 2 
Een juiste ingevulde tabel is: 
 

soort afval afvalcategorie 

gebroken dakpannen bouw- en sloopafval 

jampotjes glas 

aardappelschillen gft 

wegwerpluiers overig 

conservenblikken overig 

oude kranten papier en karton 

gipsplaat bouw- en sloopafval 
 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevulde afvalcategorie) één punt in mindering brengen. 
 
 
KOEIEN-APK || 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores  
 
 
VARKENSKETEN || 
 

 9 C 
 
 
MILIEUKEUR || 
 

 10 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat een product uit Frankrijk over een grotere afstand 
vervoerd moet worden. 
 

 11 D 
 
 
ZELFRIJZEND BAKMEEL || 
 

 12 maximumscore 1 
het laten rijzen van het deeg 
 
 
KUIKEN GROEIT STEEDS SNELLER || 
 

 13 maximumscore 1 
zuurstofmeting van het bloed 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
6 x 5.000 x (1 kg + 0,05 kg) = 31.500 kg 
 
voor een juiste berekening 1 
voor een juiste uitkomst 1 
 
 
ZUURKOOL || 
 

 18 maximumscore 1 
28 (± 1°C) 
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Vraag Antwoord Scores  
 
 
SYMBOLEN || 
 

 19 maximumscore 3 
De juist ingevulde tabel is: 
 

betekenis cijfer symbool 

bijtende stof 1 

giftig 6 

licht ontvlambaar 5 

oxiderend 4 

ontplofbaar 3 

schadelijk 2 
 
Opmerking: 
Voor elke fout (omgewisseld of niet ingevuld cijfer) één punt in mindering brengen. 
 
 
DRIFT IN BIETEN || 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
onkruidverdelger / bestrijdingsmiddel tegen onkruid 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van schadelijke gevolgen zijn: 

 economische schade 
 verstoring van het natuurlijk evenwicht 

 
per schadelijk gevolg 1 
 
 
MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE RIJ || 
 

 23 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist ingevulde tabel is: 
 

maatregel mechanische onkruidbestrijding gaat beter 
doordat 

 

gewas planten in plaats van 
zaaien het gewas voorsprong heeft op het onkruid 1 

vlak zaaibed aanleggen het wiedwerktuig het onkruid gemakkelijk bereikt 1 
onkruid bestrijden als het nog 
klein is het onkruid dan nog geen zaad gevormd heeft 1 

 
 24 D 

 
 25 C 

 
 26 B 
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Vraag Antwoord Scores  
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
aantal uren nodig: 5 x 160 = 800 uur 
aantal uren gewerkt door Jan: 8 x 40 = 320 uur 
aantal uren extra nodig: 800 – 320 = 480 uur 
 
voor een juiste berekening aantal uren totaal 1 
voor een juiste berekening aantal uren gewerkt door Jan in acht weken 1 
voor een juiste berekening aantal uren extra 1 
 

 29 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
kosten bij chemische bestrijding: € 200,- + ( 30 x € 10,-) = € 500,-  
kosten bij gebruik vingerwieder: 47 x € 10,- = € 470,-  
 
voor een juiste berekening kosten chemisch bestrijding 1 
voor een juiste berekening goedkoopste mechanische bestrijding 1 
voor een juiste conclusie: vingerwieder groot (afstelling zacht) 1 
 
 
ZIEKTEN BIJ PLUIMVEE || 
 

 30 maximumscore 1 
dierenarts 
 

 31 maximumscore 2 
Een juist ingevulde tabel is: 
 

bewering juist onjuist 
Een bloedmonster voor NCD mag door de pluimveehouder zelf 
genomen worden.  X 

NCD mag bij een vleeskalkoen aan de slachtlijn onderzocht worden. X  

NCD wordt veroorzaakt door een bacterie.  X 

Sierkippen op een kinderboerderij kunnen NCD krijgen. X  
 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat veel monsters een beter beeld geven dan één of twee 
monsters. 
 

 33 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat de mestmonsters verspreid over de gehele stal 
worden genomen, omdat anders de monsters geen goed beeld vormen van de groep 
kippen. 
 

 34 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken, dat er anders een kans is dat de kippen tussentijds ziek 
worden. 
 

 35 C 
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Vraag Antwoord Scores  
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 

 Ze eten niet goed. 
 Ze drinken niet goed. 
 Ze zijn niet actief / levendig. 
 De ontlasting ziet er niet normaal uit. 
 Er is uitvloeiing uit de neus. 

 
per juist kenmerk 1 
 
 
MAYONAISE || 
 

 37 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste maatregel is:  

 vuil spoelwater reinigen en hergebruiken 
 

 38 maximumscore 1 
antioxydant en kleurstof 
 

 39 maximumscore 3 
Een juiste berekening is: 
eiwit in friet: 5 x 5 = 25 
eiwit in mayonaise:       1 
totaal               26 
 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid: 70 
eiwit in friet + mayonnaise     26 - 
nog nodig         44 
 
voor een juiste dagelijks aanbevolen hoeveelheid 1 
voor een juiste berekening 1 
voor een juiste uitkomst 1 
 

 40 maximumscore 1 
Vécal, met de uitleg dat deze mayonaise scharreleieren bevat en de Zaanse Mayonaise 
niet. 
 
 
VOEDERNORMENBOEKJE || 
 

 41 D 
 

 42 maximumscore 1 
322 gram 
 

 43 maximumscore 1 
8 kilogram 
 

 44 maximumscore 1 
1,03 
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Vraag Antwoord Scores  
 
 
KWALITEITSVERLIES || 
 

 45 maximumscore 2 
Voorbeelden van kwaliteitsverlies zijn: 

 verkleuring 
 smaakverlies 
 vitamineverlies 
 verlies van consistentie 

 
per juist voorbeeld  1 
 
 
NIEUWE TECHNIEKEN || 
 

 46 maximumscore 2 
Een juist ingevulde tabel is: 
 

bewering juist onjuist 
Bij klonen hebben alle nieuwe planten verschillende erfelijke 
eigenschappen.  X 

Klonen is een manier van ongeslachtelijke vermeerdering. X  

Ook dieren kunnen gekloond worden. X  

Gekloonde planten zijn gevoeliger voor ziektes.  X 
 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 
 
BIOTECHNOLOGIE || 
 

 47 maximumscore 1 
genetische manipulatie / modificatie 
 

 48 A 
 

 49 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste nadelen zijn: 

 Er is nog onvoldoende bekend over de gevolgen voor het milieu. 
 Gemanipuleerde planten kunnen kruisen met planten in de natuur. 

 
 50 maximumscore 1 

Een voorbeeld van een juist voordeel is: 
 minder bestrijdingsmiddelen nodig 

 
 
BELASTINGEN IN SOORTEN EN MATEN || 
 

 51 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
1,06 x € 56,70= € 60,10 
 
voor een juiste berekening  1 
voor een juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores  
 
 
MINERALENBALANS || 
 

 52 D 
 

 53 C 
 
 
KOPER IN VARKENSVOER || 
 

 54 B 
 


