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 VERZORGING 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 Verzorging KB kunnen maximaal 82 scorepunten worden 
behaald. 
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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
SANNA || 

 
 1 C 

 
 2 maximumscore 1 

Uit het antwoord moet blijken dat alle spullen weer op dezelfde plek moeten worden 
teruggezet/er niets mag blijven slingeren. 
 

 3 A 
 
 
MAURICE || 
 

 4 B 
 

 5 B 
 

 6 A 
 

 7 B 
 

 8 B 
 
 
KLEDING || 
 

 9 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 klittenband 
 ritssluiting 
 voorsluiting 

 
per correct antwoord 1 
 

 10 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Ze respecteert de reden voor het dragen van het jasje. 
 Ze laat meneer De Jong in zijn waarde. 
 Ze geeft suggesties voor een oplossing/positieve benadering. 
 Ze toont belangstelling/ze informeert naar achtergronden. 

 
per correct antwoord 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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THUISZORG EN MILIEU || 
 

 11 maximumscore 2 
Vier antwoorden, bijvoorbeeld: 

 scheiden van GFT van andere afval 
 papier apart inzamelen 
 chemisch afval apart inzamelen 
 alleen licht aan waar nodig is 
 alleen apparaten aan die nodig zijn 
 alleen de verwarming gebruiken als het nodig is 
 biologische producten kopen 
 zuinig met water omgaan. 

 
vier antwoorden correct  2 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
De informatie is niet beïnvloed door vooroordelen of een eigen gevoel. 
 

 14 A 
 
 
ZIEKTE VAN PARKINSON || 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 maskerachtige gelaatsuitdrukking 
 monotoon praten 
 op sloffende manier lopen 
 stijve spieren 
 veel speekselafscheiding 
 veel transpireren 

 
per correct antwoord 1 
 

 17 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 rekening houden met wat meneer Jongsma lekker vindt 
 het eten aantrekkelijk opdienen 
 meneer Jongsma kleine porties aanbieden 
 zorgen voor een goede temperatuur van het eten 

 
 
MICHIEL || 

 
 18 maximumscore 1 

Tenminste tien minuten koelen met (lauw) water. 
 

 19 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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 20 maximumscore 1 

Uit de uitleg moet blijken dat er bij brandwonden een groot gevaar voor infecties bestaat. 
 

 21 B 
 
STAGE LOPEN || 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 1 
Twee tassen, want dan kun je het gewicht evenwichtig verdelen over beide tassen 
(waardoor het dragen minder vermoeiend is). 
 

 25 A 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 2 
Eén overeenkomst en één verschil, bijvoorbeeld: 

 Een verschil is: mantelzorg gebeurt door bekenden (familie, buren of vrienden) en 
vrijwilligerswerk gebeurt niet per se door bekenden. 

 Een verschil is: mantelzorg is niet geregeld door een instantie en vrijwilligerswerk is 
meestal geregeld door een instantie. 

 Een overeenkomst is: beide zijn onbetaald. 
 Een overeenkomst is: beide zijn niet professioneel. 

 
een correct verschil 1 
een correcte overeenkomst 1 
 
 
GEZINSVERVANGEND TEHUIS || 
 

 28 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Een gezinsvervangend tehuis is een huis in een woonwijk. 
 Een tehuis voor verstandelijk gehandicapten is een grotere instelling. 
 In een gezinsvervangend tehuis wonen minder mensen dan in een tehuis voor 

verstandelijk gehandicapten. 
 In een gezinsvervangend tehuis gaan bewoners intensiever met elkaar om. 
 In een gezinsvervangend tehuis is meer afstemming op persoonlijke wensen. 

 
per correct antwoord 1 
 

 29 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 Zo wordt het gevoel van eigenwaarde van de verstandelijk gehandicapte 
 gestimuleerd. 

 Zo is de verstandelijk gehandicapte minder afhankelijk van zijn omgeving. 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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 30 maximumscore 2 

Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 thuis wonen bij ouders/verzorgers 
 begeleid zelfstandig wonen 

 
per correct antwoord 1 
 

 31 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 De ouders konden de zorg voor Peter niet meer aan. 
 De ouders hadden te weinig tijd om Peter te begeleiden. 
 De ouders dachten dat er meer ontplooiingsmogelijkheden zijn voor Peter in de 

professionele zorg. 
 

 32 maximumscore 2 
• dagopvang = D 
• SPD = C 
• sociale werkplaats = A 
• oudervereniging = B 
 
vier letters correct geplaatst  2 
drie of twee letters correct geplaatst 1 
één of geen letter correct geplaatst 0 
 
 
DE ROOS 
 

 33 maximumscore 1 
De term meervoudig gehandicapt betekent dat iemand lichamelijk en geestelijk 
gehandicapt is. 
 

 34 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Anita praat niet wanneer haar een vraag wordt gesteld. 
 Anita maakt haar wensen kenbaar door te wijzen. 
 Anita kan moeilijk lopen, ze houdt zich vast aan het hek, wankelt/struikelt wanneer   

 ze probeert te lopen. 
 Anita heeft de hulp nodig van de leidster om zich te kunnen verplaatsen. 
 Anita kijkt wel, zij speelt niet tijdens dit buitenspel. 

 
per correct antwoord 1 
 
 
STOPPEN MET WERKEN || 
 

 35 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Voor een oudere met veel ervaring, deskundigheid en plezier in zijn/haar vak/beroep 
 is het werk een zinvolle invulling van het leven. 

 Werk kan voor een oudere ook de plek zijn waar hij/zij de meeste sociale contacten 
heeft. De oudere verliest die contacten als hij stopt. 

 De oudere wil extra geld verdienen.   
 
per correct antwoord 1 
 
 

Vraag Antwoord ScoresVraag Antwoord Scores
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DE TROMMELAAR 
 

 36 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Het is voor kinderen prettig om een volwassene te ontmoeten met dezelfde 
 etnische achtergrond. Dat bevordert herkenning en het gevoel zich thuis te voelen. 

 Het kan voor de kinderen prettig zijn als ze soms Marokkaans kunnen praten. 
 Ouarda kan gewoontes/rituelen/spelletjes en dergelijke inbrengen uit de   

 Marokkaanse cultuur. De Nederlandse kinderen maken hier zo spelenderwijs kennis 
 mee. 

 Ouarda kent uit ervaring de Marokkaanse opvoeding en kan hierover praten met   
 Anneke. Zo kunnen ze beter aansluiten bij de opvoeding die de Marokkaanse   
 kinderen thuis krijgen. 
 
per correct antwoord 1 
 

 37 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 Platen en posters ophangen waarop afbeeldingen staan van landschappen, feesten, 
 kleding en dergelijke die de kinderen vanuit hun verschillende culturen zullen   
 herkennen. 

 Gebruiksvoorwerpen uit de verschillende culturen neerzetten. Bijvoorbeeld in de   
 poppenhoek: Marokkaans theeservies en bij de verkleedkleren de kleren uit de 
 verschillende culturen. 

 Naast de westerse meubelen ook de meubelen/inrichting die Marokkaanse kinderen 
 vanuit hun cultuur gewend zijn. 
 

 38 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste uitleg: 
Veel mensen die afkomstig zijn uit Marokko zijn moslim. Moslims mogen geen 
varkensvlees eten uit geloofsovertuiging. Aangezien er in leverworst varkensvlees zit is 
dit geen geschikte traktatie. 
 

 39 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 spreek- en taaloefeningen 
 samenspel 
 elkaar helpen bij aankleden, eten en drinken 

 
per correct antwoord 1 
 
 
ADL-HULPMIDDELEN || 
 

 40 maximumscore 1 
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen of Activiteiten van het Dagelijks Leven 
 

 41 maximumscore 4 
• Hulpmiddel 1: om iets op te rapen van de grond, zonder diep te bukken. 1 
• Hulpmiddel 2: voor mensen die slechts één hand beschikbaar hebben om te eten. 

Het eten kan tegen de rand aangeschoven worden en dan op een lepel geschept 
worden. 1 

• Hulpmiddel 3: voor mensen die slechts één hand beschikbaar hebben om te eten. 
Door te draaien wordt het mes een vork en omgekeerd. 1 

• Hulpmiddel 4: voor aantrekken van schoenen, terwijl je nauwelijks hoeft te bukken.  1 
 

Vraag Antwoord Scores
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 42 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 De zorgvrager kan langer zelfstandig blijven.  
 De zorgvrager is niet afhankelijk van hulp van iemand anders. 

 
 43 maximumscore 1 

Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
 thuiszorgwinkel 
 (commerciële) bedrijven 
 internetwinkel 

 
 
S0CIAAL PEDAGOGISCH WERK || 
 

 44 maximumscore 3 
• objectief: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13 
• subjectief: 2, 7, 9, 12 
 
alle 13 aantekeningen correct gesorteerd  3 
12 of 11 aantekeningen correct gesorteerd 2 
10 of 9 aantekeningen correct gesorteerd 1 
8 of minder aantekeningen correct gesorteerd  0 
 
 
TILTECHNIEKEN || 
 

 45 maximumscore 1 
Het verkleint de kans op lichamelijke klachten van de verzorgende. 

 
 46 maximumscore 2 

Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 Je maakt contact met de zorgvrager voor je iets gaat doen. 
 Je vertelt de zorgvrager wat je gaat doen. 
 Je vertelt de zorgvrager wat hij/zij kan doen om mee te werken. 

 
per correct antwoord 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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VOEDINGSVERZORGING || 

 
 47 maximumscore 3 

Vijf van de volgende richtlijnen: 
 Eet gevarieerd. 
 Let op vet. 
 Eet voldoende brood en aardappelen. 
 Eet volop groente en fruit. 
 Houd je gewicht op peil. 
 Gebruik niet teveel zout. 
 Drink veel, maar let op met alcohol. 
 Eet niet de hele dag door. 
 Ga hygiënisch en veilig met eten om. 
 Lees wat er op de verpakking staat. 

 
vijf richtlijnen correct  3 
vier richtlijnen correct 2 
drie richtlijnen correct 1 
minder dan drie richtlijnen correct 0 
 

 48 maximumscore 2 
• 20 dl / 2 liter water 
• 4 bouillontabletten 
• 100 gram vegetarische gehaktballetjes 
• 200 gr verse soepgroenten 
• 40 gr vermicelli 
 
vijf ingrediënten juist berekend  2 
vier ingrediënten juist berekend 1 
minder dan vier ingrediënten juist berekend 0 
 

 49 maximumscore 2 
• vegetarische gehaktballetjes  groep 3 
• verse soepgroenten groep 2 
• vermicelli groep 1 
 
drie voedingsmiddelen in de juiste groep  2 
twee voedingsmiddelen in de juiste groep 1 
één of geen voedingsmiddelen in de juiste groep 0 
 

 50 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 niet te lang koken. 
 groenten niet te klein snijden. 
 weinig water gebruiken bij het koken. 
 de groenten kort van tevoren klaarmaken. 
 eerst water aan de kook brengen en dan de groenten toevoegen 

 
per correct antwoord 1 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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 51 maximumscore 2 

Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 kaas 
 tempeh 
 tofu 

of andere voedingsmiddelen die als vleesvervanger kunnen dienen. 
 
per correct antwoord 1 
 

 52 A 
 

 53 C 
 

 54 D 
 
 
OPVANG TIJDENS HERSTELPERIODE || 
 

 55 maximumscore 2 
• instelling: TOP-plaatsen/Mooi-Land/TOP-plaatsen in Mooi-Land 1 
• uitleg: hier kan zij herstellen van haar gebroken heup (ontlasten van de thuissituatie 

is niet nodig, er is geen sprake van een sociaal isolement) 1 
 

 56 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 een aanleunwoning of servicewoning bij een verzorgingshuis 
 een serviceflat 

 
 57 A 

 

Vraag Antwoord ScoresVraag Antwoord ScoresVraag Antwoord Scores


