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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 78 scorepunten worden 
behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
HET VERZORGINGSHUIS || 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 2 
• ingrediënt: likeur 1 
• reden: moslims gebruiken geen alcohol (vanwege hun geloofsovertuiging) 1 
 

 3 maximumscore 1 
9,5 dl 
 

 4 maximumscore 1 
Nee, hij heeft niet voldoende gedronken. Volgens de richtlijnen van het 
Voedingscentrum zou meneer Zaid 1,5 liter vocht per dag moeten drinken. 
 
Opmerking: Als de kandidaat bij vraag 3 als uitkomst 1,5 liter vocht of meer heeft, mag 
het antwoord: “ja, meneer Zaid heeft voldoende gedronken” met een correcte motivatie 
goed gerekend worden. 
 
Indien de kandidaat alleen “nee” antwoordt 0 
 

 5 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 

 
vier lijnen juist getrokken  2 
drie lijnen juist getrokken 1 
twee of minder lijnen juist getrokken 0 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
• koolhydraten 1 
• vetten  1 
 

 7 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 meer informatie geven over de activiteit 
 nagaan of er een taalbarrière is waardoor meneer Ly niet mee wil 
 veiligheid bieden (bijvoorbeeld de verzorgende zegt dat hij in de buurt blijft) 
 aansluiten bij de al aanwezige interesses van meneer Ly 

 
per correct antwoord 1 
 

 8 maximumscore 2 
• notitie 1 1 
• notitie 5 1 
 

 9 maximumscore 1 
Verzorgenden ontmoeten mensen uit verschillende culturen en zij moeten met wensen 
en gewoontes van deze verschillende culturen rekening houden. 
 

 10 maximumscore 2 
 

 Hoort bij eerstegraads verbranding? 
uitspraak Ja Nee 
1  De huid is rood. X  
2  De huid vertoont blaren.  X 
3  De verbranding doet pijn. X  
4  De verbranding moet tenminste 10 minuten 
    gekoeld worden met lauw water. 

X  

5  De verbranding moet bekeken worden door 
    een arts. 

 X 

 
vijf uitspraken correct beoordeeld  2 
vier uitspraken correct beoordeeld 1 
minder dan vier uitspraken correct beoordeeld 0 
 

 11 maximumscore 1 
arbeidsomstandigheden 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
aanleunwoningen 
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Vraag Antwoord Scores 

PRAKTIJKLES VOEDING || 
 

 14 maximumscore 2 
Drie punten, bijvoorbeeld: 

 het jaargetijde 
 dieet 
 geloof/levensovertuiging 
 het budget 
 beschikbare keukenapparatuur 
 hun eigen vaardigheden 
 de beschikbare tijd 
 de kleur van de gerechten 
 voedingswaarde van de gerechten 

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

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
vraag 2, vraag 4 en vraag 7 
 
drie vragen correct  1 
twee of minder vragen correct 0 
 

 17 maximumscore 1 
2,5 liter melk 
10 stukjes citroenschil 
250 gram griesmeel 
100 gram suiker 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
 
voedingsmiddel  Wel Niet 
eieren  X  
varkensvlees   X 
melk  X  
spek   X 
kaas X  

 
vijf kruisjes juist geplaatst  1 
minder dan vijf kruisjes juist geplaatst 0 
 

 20 maximumscore 2 
Twee aandachtspunten, bijvoorbeeld: 

 groenten zo kort mogelijk voor de bereiding snijden 
 groenten niet te klein snijden 
 groenten zo kort mogelijk laten koken 
 weinig water gebruiken voor het koken 

 
per correct aandachtspunt 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 2 
• snelverband 1 
• gaaspleister 1 
 
 
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN || 
 

 22 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 stagebegeleidinggesprekken? 

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

 23 A 
 

 24 A 
 

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

 26 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 
 

 27 maximumscore 2 
• Zelfstandigheid is goed voor haar gevoel van eigenwaarde. 1 
• Maike is minder afhankelijk van zorg van anderen. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

300034-721c 8 

Vraag Antwoord Scores 

 28 maximumscore 2 
 

 
zinnen opgeschreven door Jan 

objectieve 
informatie 

subjectieve 
informatie 

1  Maike heeft vandaag niet warm gegeten. X  
2  Ze heeft waarschijnlijk last van haar maag.  X 
3  Ze is nogal humeurig.  X 
4  Lidi maakte daar een opmerking over. X  
5  Daardoor werd Maike ontzettend boos.  X 
6  Ze gooide toen een schoen naar het hoofd van Lidi. X  

 
zes zinnen correct beoordeeld  2 
vijf of vier zinnen correct beoordeeld 1 
drie of minder zinnen correct beoordeeld 0 
 

 29 maximumscore 2 
Drie hulpmiddelen, bijvoorbeeld: 

 ribtegels op het trottoir 
 tikkende stoplichten 
 blindenstok 
 blindengeleidehond 

 
drie hulpmiddelen correct  2 
twee hulpmiddelen correct 1 
minder dan twee hulpmiddelen correct 0 
 

 30 maximumscore 1 
braille 
 

 31 D 
 

 32 C 
 

 33 B 
 
 
DIABETES  || 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 2 
Twee klachten, bijvoorbeeld: 

 vaak dorst 
 jeuk 
 vaak moeten plassen 
 ontstekingen genezen niet snel 
 moe en lusteloos 
 oogklachten 

 
per correcte klacht  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 36 maximumscore 2 
Twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Ze eet daardoor op vaste tijden (en dat is goed voor mensen met diabetes). 
 Ze heeft sociale contacten, want ze eet samen met bekenden uit het dorp. 
 De kok kan voor haar maaltijden bereiden, die voldoen aan de eisen van haar dieet. 
 Mevrouw eet een goede maaltijd. 

 
per correcte reden  1 
 

 37 A 
 
 
WONEN IN EEN GEZINSVERVANGEND TEHUIS || 
 

 38 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 zichtbaar voor de maatschappij wat gehandicapten kunnen. 

 
 39 A 

 
 40 maximumscore 1  

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

 41 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 
 

 42 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 
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Vraag Antwoord Scores 

HET BUURTCENTRUM || 
 

 43 maximumscore 2 
 

activiteit  doelgroep 
   

disco-avond 

 

 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 
 

 44 A 
 

 45 A 
 
 
STAGE IN DE THUISZORG || 
 

 46 maximumscore 3 
Drie handelingen, bijvoorbeeld: 

 hulp bij persoonlijke verzorging 
 hulp bij huishoudelijk werk 
 maaltijdverzorging 

 
per correcte handeling 1 
 

 47 maximumscore 2 
Twee aanpassingen, bijvoorbeeld: 

 een traplift 
 een verhoogd toilet 
 drempels laten weghalen 
 steunen bij het toilet 
 steunen in de badkamer 

 
per correcte aanpassing 1 
 

 48 maximumscore 1 
bij de thuiszorgwinkel 
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Vraag Antwoord Scores 

 49 B 
 

 50 D 
 

 51 D
 

 52 A 
 

 53 maximumscore 1 
Eén uitleg, bijvoorbeeld: 

 Mevrouw Kersten kan niet goed ruiken dat er gas in de keuken is; daardoor zou ze 
kunnen stikken. 

 Mevrouw Kersten kan niet ruiken dat het eten aanbrandt en daardoor ontstaat 
brandgevaar.  

 
 54 maximumscore 1 

De uitleg bevat de notie dat mensen die beginnend dement zijn, niet kunnen leren 
omgaan met nieuwe apparaten zoals een combimagnetron.  
 

 55 A 


