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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 GL kunnen maximaal 78 scorepunten worden 
behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
MENEER JOOSTEN || 
 

 1 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 Om te zorgen dat ze haar lichaam niet verkeerd belast.  
 Door het verplaatsen van meneer Joosten kan ze rugklachten krijgen, als zij geen goede 

werkwijze hanteert. 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 C 
 
 
STAGE BIJ DE FACALITAIRE DIENST || 
 

 6 maximumscore 1 
De juiste volgorde: 
1 hoofd voedingsdienst 
2 chef-kok 
3 koks 
4 assistent-koks 
5 stagiaires 
 

 7 maximumscore 1 
Dit betekent dat Roel zich moet aanpassen aan de normen/waarden/gewoonten van het 
bedrijf. 
 

 8 maximumscore 1 
Twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 verpleeghuis 
 verzorgingshuis 
 VO-school 

 
twee correcte voorbeelden 1 
minder dan twee correcte voorbeelden 0 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 2 
Twee punten, bijvoorbeeld: 

 het seizoen 
 de voedingswaarde 
 de beschikbare middelen 
 de wensen van de cliënt 

 
per correct punt   1 

Vraag Antwoord Scores 
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 11 maximumscore 2 
Twee voordelen, bijvoorbeeld: 

 verkorten van de bereidingstijd 
 gemak 
 vereenvoudigen van de werkzaamheden 
 afvlakken van piekbelasting 

 
per correct voordeel 1 
 

 12 maximumscore 1 
Een steamer is een apparaat waarin gerechten onder druk gestoomd en gaar gemaakt 
worden. 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
Er wordt altijd op dezelfde manier/in dezelfde logische volgorde gewerkt. 
 

 15 maximumscore 2 
Twee mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 De voedingsdienst gebruikt een milieuvriendelijk afwasmiddel. 
 De voedingsdienst zorgt ervoor dat er niet te veel afwasmiddel gebruikt wordt. 
 De voedingsdienst zorgt ervoor dat er geen water wordt verspild. 

 
per correcte mogelijkheid 1 
 

 16 maximumscore 2  
 

             

Voor producten 
van bedrijven die 
biologisch werken 

Voor producten van 
bedrijven die 

biologisch-dynamisch 
werken 

Voor producten 
waarbij organisaties, 

zoals de 
dierenbescherming, 
meegedacht hebben 
over wat de prettigste 
manier van leven is 

voor de 
scharreldieren 

Voor producten 
die bij het 
fabriceren, 

gebruiken en 
verwijderen het 
milieu zo weinig 

mogelijk belasten 

 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 17 maximumscore 2 

Twee verschillen, bijvoorbeeld: 
 

Kleinhuishouding Groothuishouding 
kleine oppervlakten/ruimten grote oppervlakten/ruimten 
voornamelijk handwerk veel machinaal werk 
minder gebonden aan tijdsindeling volgens een vaste tijdsindeling 
meestal alleen werken samenwerken met anderen 

 
per correct verschil   1 
 

 18 A 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
Het is een code voor hygiëne, veiligheid en milieu./Het bevat de kwaliteitseisen van de 
facilitaire dienst. 
 

 21 maximumscore 1 
(First in, first out.) Als er nieuwe producten in het magazijn komen, worden de producten die 
er al stonden naar voren geschoven en komen de nieuwe producten achteraan te staan. 
 

 22 maximumscore 2 
• nagaan wat goed ging en wat minder goed 1 
• nagaan hoe Roel de stage een volgende keer beter kan doen 1 
 
 
ZORG VOOR OUDEREN || 
 

 23 maximumscore 2 
Vier punten, bijvoorbeeld: 

 uitnodigingszin(nen) 
 waarom het feest is 
 waar het feest is 
 hoe laat het feest begint 
 wie het feest geeft 

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

 24 maximumscore 1 
1,5 kg kaas 
750 gram worst 
5 pakken toastjes  
5 kuipjes selderijsalade 
 

 25 maximumscore 2 
Twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Iedereen weet wat hij/zij moet doen. 
 (Er is meer kans dat) alle taken worden uitgevoerd. 

 
per correcte reden  1 

Vraag Antwoord Scores
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 26 maximumscore 1 
Drie ontmoetingsplaatsen, bijvoorbeeld: 

 buurthuis 
 ouderensociëteit 
 volksuniversiteit  
 bibliotheek 
 zangkoor 

 
drie ontmoetingsplaatsen correct  1 
minder dan drie ontmoetingsplaatsen correct 0 
 
 

 27 maximumscore 2 
Twee manieren, bijvoorbeeld: 

 meer informatie geven over de activiteit 
 nagaan of er een taalbarrière is waardoor meneer niet mee wil 
 veiligheid bieden (door bijvoorbeeld te zeggen dat je bij hem in de buurt blijft) 
 aansluiten bij de al aanwezige interesse van meneer 

 
per correcte reden 1 
 

 28 maximumscore 2 
• regel 1  1 
• regel 5  1 
 

 29 maximumscore 2 
Twee kenmerken, bijvoorbeeld: 

 De woning staat meestal dichtbij een verzorgingshuis. 
 De woning is meestal gelijkvloers. 
 Het is mogelijk gebruik te maken van de hulp die het verzorgingshuis biedt. 

 
per correct kenmerk  1 
 

 30 A  
 

 31 maximumscore 2 
Twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Mevrouw ontmoet daar mensen (en dat is goed om ouderen actief te houden)/is goed 
voor haar sociale contacten. 

 Mevrouw eet een goede maaltijd. 
 De kok kan maaltijden voor mevrouw bereiden, die voldoen aan de eisen van haar dieet. 

 
per correcte reden  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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DE SPORTDAG || 
 

 32 maximumscore 1 
Drie ontmoetingsmogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 sportclub 
 hobbyclub 
 bibliotheek 
 disco 
 hangplek 
 elkaar thuis ontmoeten 

 
drie ontmoetingsmogelijkheden correct  1 
minder dan drie ontmoetingsmogelijkheden correct` 0 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Nee, dit is geen mantelzorg. De leraar begeleidt de leerlingen op school en hij doet dat ook 
als er een ongeluk gebeurt. De leraar oefent zijn beroep uit. 
 
Indien de kandidaat aangeeft dat het geen mantelzorg is, zonder uitleg 0 
 
 
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN || 
 

 35 maximumscore 2 
Drie geschikte vragen, bijvoorbeeld: 

 Wat zijn de werktijden? 
 In welke dienst(en) ga ik stage lopen? 
 Wat worden mijn werkzaamheden? 
 Wat wordt er van mij verwacht? 
 Wie is mijn stagebegeleider? 
 Wanneer heb ik stagebegeleidingsgesprekken? 

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

 36 A 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1  
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen/Activiteiten van het Dagelijks Leven 
 

 39 maximumscore 2 
Drie voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 aan- en uitkleden 
 wassen/douchen 
 haren wassen en kammen 
 tanden poetsen 

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

Vraag Antwoord Scores
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 40 maximumscore 2 
• zelfstandigheid is goed voor haar gevoel van eigenwaarde  1 
• Maike is minder afhankelijk van zorg van anderen 1 
 

 41 maximumscore 2 
objectieve informatie 1 - 4 - 6 
subjectieve informatie 2 - 3 - 5 
 
zes zinnen juist beoordeeld  2 
vier of vijf zinnen juist beoordeeld 1 
minder dan vier zinnen juist beoordeeld 0 
 
 
WONEN IN EEN GEZINSVERVANGEND TEHUIS | 
 

 42 maximumscore 1 
Eén reden, bijvoorbeeld: 

 Het bevordert het contact tussen gehandicapten en niet-gehandicapten. 
 Het zorgt voor meer begrip en waardering voor gehandicapten. 
 Het maakt voor de maatschappij zichtbaar wat gehandicapten kunnen. 

 
 43 A 

 
 44 maximumscore 1  

In de sociale werkplaats doen gehandicapten werk, dat is aangepast aan hun 
mogelijkheden. 
 

 45 maximumscore 2  
Twee van de volgende punten: 

 Hij schendt de privacy door binnen te komen zonder te kloppen. 
 Hij gaat ongevraagd bij Pia en Jos zitten. 
 Hij bemoeit zich ongevraagd met het kaartspel.  

 
per correct punt 1 
 

 46 maximumscore 3 
Drie kenmerken, bijvoorbeeld: 

 respect tonen voor de zorgvrager 
 rekening houden met de privacy van de zorgvrager 
 kunnen luisteren 
 geduld hebben 
 consequent zijn 

 
per correct kenmerk 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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HET BUURTCENTRUM || 
 

 47 maximumscore 2 
 

Activiteit  Doelgroep 

thema housemuziek 

 

 ouderen 

   

vervolgcursus Indisch koken  kinderen 

 

   

knutselclub 

 

 jongeren 

   

biljarttoernooi in de zaal van 

verzorgingshuis 

 volwassenen 

 
vier lijnen correct   2 
drie of twee lijnen correct 1 
minder dan twee lijnen correct 0 
 

 48 A 
 

 49 A 
 
 
KINDERDAGVERBLIJF || 
 

 50 maximumscore 1 
Er is een vaste tijdsindeling van de dag. 
 

 51 maximumscore 1 
Afke wil dat Joris de puzzel opruimt en zij zorgt ervoor dat hij dat ook doet, ook al wil hij dat 
niet. 
 

 52 maximumscore 1 
(Als de puzzel klaar is, gaat Afke naar Joris toe:) “Knap van jou“ (zegt ze tegen Joris.) 
 

 53 maximumscore 1 
Joris moet van Afke op de 'grote' stoel zitten, (omdat hij de puzzel niet wil opruimen). 
 

 54 maximumscore 2 
Twee manieren, bijvoorbeeld: 

 meer verkleinwoorden gebruiken 
 langzamer praten 
 eenvoudige/korte zinnen gebruiken 

 
per correcte manier 1 
 

 55 A 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 56 B 
 

 57 B 

Vraag Antwoord Scores 


