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 ZORG EN WELZIJN-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 Zorg en Welzijn-Breed GL kunnen maximaal 67 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 

 

 
 
STAGE IN HET ZIEKENHUIS || 

 
 1 maximumscore 1 

Om rugklachten te voorkomen. 
 

 2 maximumscore 2 
Twee van de volgende regels, 

 benen op schouderbreedte uit elkaar 
 benen een beetje gebogen 
 rechte rug 

 
per correcte regel 1 
 

 3 maximumscore 1 
Twee woonvoorzieningen, bijvoorbeeld: 

 serviceflat 
 (aanleun)woning in woonzorgcomplex 
 verzorgingshuis 

 
twee juist genoemde woonvoorzieningen  1 
één of minder juist genoemd(e) woonvoorziening(en) 0 

 
 4 maximumscore 1 

De indicatiecommissie bekijkt welke hulp iemand nodig heeft. 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
• er wordt een alarmapparaat met een speaker in de woning geplaatst 1 
• de persoon zelf krijgt een zendertje om de hals met een knop om alarm te slaan 1 
 
 
STAGE IN EEN RESTAURANT || 
 

 7 maximumscore 1 
De normen en waarden en regels binnen een bedrijf. 
en/of 
Het handelen volgens een traditie of gewoonte. 
 

 8 maximumscore 1 
Eén zin, bijvoorbeeld: 

 Iedereen zegt je/jou tegen elkaar. 
 Het is geen probleem als je een keer een dienst wilt ruilen met iemand. 

 
 9 maximumscore 1 

Ieder heeft z’n eigen plaats binnen het bedrijf en er is sprake van een rangorde. 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE || 
 

 10 maximumscore 1 
Om besmetting te voorkomen. 
 

 11 maximumscore 1 
Een avond make-up is opvallender dan dag make-up. 
of 
Bij een avond make-up wordt er zwaarder gewerkt in verband met het licht. 
 

 12 maximumscore 1 
Om het gezicht egaal van kleur te maken. 
 

 13 maximumscore 1 
Juiste volgorde: 
2 - 5 - 7 - 1 - 4 - 8 - 3 - 6  
 
acht zinnen in de juiste volgorde 1 
 

 14 maximumscore 2 
Twee redenen, bijvoorbeeld: 

 de laatste restjes melk weghalen 
 verfrist de huid 
 trekt de poriën samen 

 
per correcte reden 1 
 

 15 maximumscore 2  
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Dagcrème beschermt tegen uitwendige invloeden. 
 Dagcrème is een goede basis voor make-up. 
 Dagcrème houdt het huidvocht vast. 

 
per correct antwoord 1 
 

 16 maximumscore 1 
uitdrogen van de huid 
 

 17 maximumscore 2 
Drie duidelijke voorbeelden van milieuvriendelijk werken, bijvoorbeeld: 

 hoeveelheid afval beperken 
 op verpakkingen letten 
 zuinig met water zijn 
 milieuvriendelijke producten gebruiken 
 chemische stoffen apart laten afvoeren 

 
drie juiste voorbeelden  2 
twee juiste voorbeelden 1 
minder dan twee juiste voorbeelden 0 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 18 maximumscore 2 

De juiste volgorde:  
4 - 8 - 3 - 2 - 5 - 1 - 6 - 7 - 10 - 9 
 
tien tot zeven handelingen in de juiste volgorde  2 
zes tot vier handelingen in de juiste volgorde 1 
minder dan vier handelingen in de juiste volgorde 0 
 

 19 maximumscore 1 
visitekaartje/voorbeeldfunctie 
 

 20 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 hennapatronen op handen en voeten in de Arabische en Aziatische cultuur 
 oprekken van de hals in Thailand 
 uitrekken van oorlellen in Afrikaanse culturen 

 
Opmerking 
Andere voorbeelden kunnen ook juist zijn. Voorwaarde is dat de relatie tussen cultuur en 
uiterlijk duidelijk is. 
 
 
EXCURSIE NAAR HET VERZORGINGSHUIS || 
 

 21 maximumscore 2 
Twee van de volgende verschillen, bijvoorbeeld: 

 organisatie van het werk 
 beschikbare apparatuur 

 
per correct genoemd verschil 1 
 

 22 maximumscore 2 
Twee van de volgende taken, bijvoorbeeld: 

 wasverzorging 
 beveiliging 
 voedingsverzorging 

 
per correcte taak 1 
 

 23 maximumscore 1 
  Thuiszorgwinkel 

 
 24 maximumscore 1 

Eén van de volgende voorzieningen, bijvoorbeeld: 
 maaltijdservice 
 alarmcentrale 
 thuiszorg 

 
 25 maximumscore 2 

Twee van de volgende redenen, bijvoorbeeld: 
 bewoners krijgen meer zelfvertrouwen, gevoel voor eigenwaarde 
 goed verzorgd voelen de bewoners zich prettiger 
 de sociale contacten lopen vaak wat makkelijker als iemand er goed verzorgd uit ziet 
 bewoners krijgen hierdoor aandacht 

 
per correcte reden 1 

Vraag Antwoord ScoresVraag Antwoord Scores
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DE THUISZORG || 
 

 26 maximumscore 1 
  Arbeidsomstandigheden  

 
 27 maximumscore 2 

Drie geschikte vragen, bijvoorbeeld: 
 Wat zijn de werktijden? 
 In welke huishoudens kom ik te werken?  
 Wat zijn mijn werkzaamheden? 
 Wat is de dag- werkindeling? 
 Aan welke regels moeten verzorgenden zich houden? 
 Hoe denkt de organisatie over het omgaan met de privacy van de cliënten? 
 Wanneer zijn er stagebegeleidingsgesprekken? 
 Wat wordt er door de organisatie van mij verwacht? 
 Kan ik tijdens de stage aan mijn schoolopdrachten werken? 
 Is er een reiskosten- of een stagevergoeding? 
 Wat zijn handige telefoonnummers om te weten? 

 
drie geschikte vragen  2 
twee geschikte vragen 1 
minder dan twee geschikte vragen 0 
 

 28 maximumscore 2 
Drie van de volgende factoren, bijvoorbeeld: 

 persoonlijke voorkeur 
 de mening van anderen 
 de mode 
 het seizoen en klimaat 
 de werkzaamheden en bezigheden 
 de financiële situatie 

 
drie juiste factoren  2 
twee juiste factoren 1 
minder dan twee juiste factoren 0 
 

 29 maximumscore 2 
Vier maatregelen, bijvoorbeeld: 

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

Andere maatregelen waaruit duidelijk blijkt dat ze bij huishoudelijke werkzaamheden 
genomen worden om zuinig met water, energie, materiaal en middelen om te gaan. 
 
vier maatregelen juist genoemd  2 
drie maatregelen juist genoemd 1 
twee of minder maatregelen juist genoemd 0 
 

 30 A 
 

 31 B 

Vraag Antwoord Scores
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 32 maximumscore 1 

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
of 
Activiteiten van het Dagelijkse Leven 
 

 33 maximumscore 2 
Drie van de volgende punten, bijvoorbeeld: 

 watertemperatuur 
 zeepgebruik 
 bijzondere huidverzorging (lotions) 
 bijzondere aandachtspunten (pijn) 
 privacy 

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

 34 A 
 

 35 maximumscore 1 
Twee van de volgende hulpmiddelen, 

 (nagel)tang 
 schaar 
 vijl 

 
twee hulpmiddelen juist genoemd 1 
 

 36 B 
 
 
HET KINDERDAGVERBLIJF || 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 2 
Twee van de volgende activiteiten, 

 het geven van inentingen 
 het volgen van de groei en ontwikkeling van het kind 
 het geven van adviezen over de verzorging en de opvoeding 

 
per correcte activiteit 1 
 

 39 maximumscore 1 
De Raad voor de Kinderbescherming. 
 

 40 maximumscore 1 
Als het haar elke dag gewassen wordt, raakt de talghuishouding ontregeld en wordt het 
haar steeds vetter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores



 

300009-606c 9 

 
 41 maximumscore 2 

Drie aspecten, 
 gezondheid 
 veiligheid 
 welzijn 

 
drie aspecten juist genoemd  2 
twee aspecten juist genoemd 1 
één of minder aspecten juist genoemd 0 
 

 42 maximumscore 1 
Drie van de aangekruiste vragen: 
 
 Vragen 
 Wat vind je het leukste vak op school? 
   X Hoe verliep de uitvoering van de activiteit? 
 Hoeveel kinderen namen er deel aan de activiteit? 
 Wanneer doe je examen? 
 Voor welke leeftijdsgroep was de activiteit gepland? 
 Ken je nog meer activiteiten voor deze leeftijdsgroep? 
   X Hoe was je voorbereiding? 
   X Wat heb je van deze opdracht geleerd? 
 Weet je nog een lekker recept? 
   X Hoe zou je het een volgende keer aanpakken? 
 Welk materiaal had je nodig bij deze activiteit? 

 
drie vragen juist  1 
minder dan drie vragen juist 0 
 
 
DE VOEDINGSDIENST || 
 

 43 maximumscore 2 
Drie van de volgende diensten, bijvoorbeeld: 

 de linnendienst 
 de bewaking en beveiliging 
 de technische dienst 
 de receptie 
 de logistiek 
 het magazijnbeheer 

Eventueel andere door de corrector als juist te beoordelen dienst. 
 
drie diensten juist genoemd  2 
twee diensten juist genoemd 1 
één of minder diensten juist genoemd 0 
 

 44 maximumscore 2 
Twee van de volgende voordelen, 

 het is goedkoper 
 er is minder personeel nodig 
 verkorting van de bereidingstijd 
 het geeft minder werk 
 het kan makkelijker op voorraad gehouden worden  

 
per correct voordeel 1 

Vraag Antwoord Scores
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 45 A 
 

 46 C 
 

 47 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 Om te voorkomen dat mensen ziek worden door voedselvergiftiging of 
voedselinfectie. 

 Hierdoor wordt er rekening gehouden met hygiëne, veiligheid en milieu. 
 

 48 D 
 

 49 maximumscore 1 
De juiste volgorde: 
7 - 3 - 5 - 2 - 6 - 1 - 8 - 4 
 

 50 C 
 

Vraag Antwoord Scores


