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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 69 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 te zorgen dat ze haar eigen lichaam niet te zeer belast, of in dit geval bij het 
verplaatsen van meneer van Dommelen zou ze haar rug kunnen overbelasten. 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
Een telefooncirkel bestaat uit een aantal mensen die elkaar op een afgesproken tijdstip 
bellen. Als één van de deelnemers niet opneemt wordt dit gemeld bij een centraal punt. 
Zij onderzoeken wat er aan de hand is. 
 
 
STAGE IN EEN CATERINGBEDRIJF || 
 

 7 maximumscore 2 
De juiste volgorde: 
1 directeur 
2 chef-kok 
3 koks 
4 hulpkoks 
5 stagiaires 
 
vijf of vier werknemers in de juiste volgorde  2 
drie of twee werknemers in de juiste volgorde 1 
minder dan twee werknemers in de juiste volgorde 0 
 

 8 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Ralph zich probeert aan te passen aan de normen en 
waarden van het bedrijf. 
 

 9 maximumscore 2 
Twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 verpleeghuis 
 verzorgingshuis 
 scholen 
 recreatieve clubs 

andere correcte voorbeelden ter beoordeling van de corrector 
 
per juist voorbeeld 1 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 2 
Drie taken, bijvoorbeeld: 

 jassen aannemen 
 gasten naar hun tafel begeleiden 
 bestelling opnemen 

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

 11 maximumscore 2 
Twee van de volgende punten, bijvoorbeeld: 

 beleefd zijn 
 vriendelijk blijven 
 gesprek aanknopen 

 
per correct punt 1 
 

 12 A 
 
 
EEN LES PERSOONLIJKE VERZORGING || 
 

 13 maximumscore 2 
Vier punten, bijvoorbeeld: 

 verzorgde handen, nagels en haren 
 frisse adem 
 geen storende geur 
 schone en verzorgde kleding 

 
vier of drie punten juist  2 
twee of één punt(en) juist 1 
 

 14 maximumscore 1 
Een sterke geur kan te indringend zijn.  
 

 15 maximumscore 2 
Drie van de volgende aspecten, bijvoorbeeld: 

 postuur 
 kleding 
 huid 
 make up 
 kapsel 
 verzorging 
 presentatie 
 uitstraling 

 
drie aspecten juist  2 
twee aspecten juist 1 
minder dan twee aspecten juist 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 1 
Eén correcte reden, bijvoorbeeld: 

 Omdat je niet aan iemands uiterlijk kunt zien hoe iemand werkelijk is. 
Andere correcte reden ter beoordeling van de corrector. 
 

 17 maximumscore 1 
Het kan vergaande gevolgen hebben, denk aan bijvoorbeeld anorexia nervosa. 
 

 18 maximumscore 1 
Eén van de volgende voorbeelden: 

 hennapatronen op handen en voeten in de Arabische en Aziatische cultuur 
 borstvergroting en face-lifting via plastische chirurgie in de Westerse cultuur 
 haar invlechten in Afrikaanse en afroculturen 
 oprekken van de hals in Thailand 
 uitrekken van oorlellen in Afrikaanse culturen 

 
 
DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE || 
 

 19 maximumscore 2 
nagelriemolie: houdt de nagelriemen soepel 
nagellakremover: nagellak verwijderen 
nagelolie: voorkomt dat de nagelplaat uitdroogt 
handcrème: beschermt de huid en gaat uitdrogen tegen 
 
van vier producten het gebruik juist omschreven  2 
van drie producten het gebruik juist omschreven 1 
van minder dan drie producten het gebruik juist omschreven 0 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
accentueren: de mooie onderdelen in het gezicht laten opvallen 
 

 23 maximumscore 2 
Twee van de volgende regels, bijvoorbeeld: 

 kleur aanpassen aan kleur van de huid, het haar en de ogen 
 ’s avonds en met kunstlicht kan de kleur feller zijn dan bij daglicht 
 make-up pas je aan de gelegenheid aan 
 de kleuren moeten bij de kleding passen 

 
per correct genoemde regel 1 
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Vraag Antwoord Scores 

STAGE BIJ DE FACILITAIRE DIENST || 
 

 24 maximumscore 2 
Twee van volgende punten: 

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

 
per correct genoemd punt 1 
 

 25 maximumscore 2 
Twee van de volgende voordelen: 

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

 
per correct voordeel 1 
 

 26 maximumscore 1 
Een steamer is een oven waarin gerechten zoals groenten en rijst onder druk gestoomd 
en gaar gemaakt worden. 
 

 27 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er volgens een juiste volgorde gewerkt wordt. 
 

 28 maximumscore 2 
Twee mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 hij kan aan zijn leidinggevende vragen of het mogelijk is om een milieuvriendelijk 
afwasmiddel te kiezen 

 hij kan ervoor zorgen dat hij niet teveel afwasmiddel gebruikt 
 hij kan ervoor zorgen geen water te verspillen 

 
per correcte mogelijkheid 1 
 

 29 maximumscore 2 
Twee van de volgende verschillen: 
 

kleinhuishouding groothuishouding 
kleine oppervlakten grote oppervlakten 
voornamelijk handwerk ook machinaal werk 
minder gebonden aan tijdsindeling volgens een vaste tijdsindeling 

 
per juist verschil 1 

 
 30 A 

 
 31 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 32 maximumscore 1 
First in, first out. Als er nieuwe producten in het magazijn komen worden de producten 
die er staan naar voren geschoven en komen de nieuwe producten achteraan te staan. 
Alleen uitleg van de afkorting fifo (first in, first out) is niet voldoende. 
 

 33 maximumscore 1 
Het is een hygiënecode, je moet stapsgewijs controleren of alles wat je doet wel voldoet 
aan de hygiëne-eisen. 
 
 
FEEST IN HET VERZORGINGSHUIS || 
 

 34 maximumscore 2 
Drie ontmoetingsplaatsen, bijvoorbeeld: 

 bingoavond in een buurthuis 
 dagopvang voor ouderen 
 huisbezoeken van vrijwilligers   
 buurthuis 

 
drie ontmoetingsplaatsen juist  2 
twee ontmoetingsplaatsen juist 1 
minder dan twee ontmoetingsplaatsen juist 0 
 
Opmerking 
Andere antwoorden zijn mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat het ontmoetingsplaatsen 
betreft die passend zijn voor oudere mensen. 
 

 35 maximumscore 2 
Vier punten, bijvoorbeeld: 

 de uitnodiging 
 waarom het feest gegeven wordt 
 waar het feest is 
 hoe laat het feest begint 
 hoe laat het feest is afgelopen 
 wie het feest geeft 

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

 36 maximumscore 1 
2,5 kilo kaas 
5 worsten 
2,5 pakken toastjes  
5 kuipjes kruidenboter 
 

 37 maximumscore 2 
Twee redenen, bijvoorbeeld: 

 zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen 
 zodat het zeker is dat alle taken goed uitgevoerd worden 

 
per juiste reden 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 38 maximumscore 2 
Twee redenen, bijvoorbeeld: 

 om te kijken wat goed ging en minder goed 
 wat er de volgende keer beter anders geregeld zou kunnen worden 

 
per juiste reden 1 
 
 
DE THUISZORG || 
 

 39 A 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 2 
 

afvalproduct hoort in 
lege fles advocaat  glasbak 
koffiefilter gft bak 
verwelkte bos bloemen gft bak 
plastic verpakking van koekjes restafvalbak 
lege batterijen van gehoorapparaat  klein chemisch afval 

of inzamelpunt 
oude tijdschriften oud papier 

 
zes afvalproducten juist  2 
vijf of vier afvalproducten juist 1 
minder dan vier afvalproducten juist 0 
 

 42 maximumscore 2 
Twee punten, bijvoorbeeld: 

 oude kleding wegbrengen 
 producten kopen met zo min mogelijke verpakking 
 niet onnodig water gebruiken, bijvoorbeeld de kraan niet laten lopen als je tanden 

poetst 
 producten kopen met milieuvriendelijke verpakking 
 zuinig zijn met elektriciteit (het licht niet onnodig laten branden) 

andere antwoorden ter beoordeling aan de examinator 
 
per juist punt 1 
 

 43 B 
 

 44 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 45 maximumscore 1 
 

werkzaamheden  
steunkousen aantrekken X 
revalidatie  
verpleegkundige handelingen uitvoeren  
wassen van de cliënt X 
haren knippen  
cliënt in en uit bed helpen X 

 
drie taken juist 1 
 

 46 maximumscore 1 
arbeidsomstandigheden 
 

 47 B 
 
 
DE SPORTDAG || 
 

 48 maximumscore 2 
Drie van de volgende ontmoetingsmogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 sportclub 
 hobbyclub 
 thuis 
 bibliotheek 
 disco 
 hangplek 

 
drie ontmoetingsmogelijkheden juist  2 
twee ontmoetingsmogelijkheden juist 1 
minder dan twee ontmoetingsmogelijkheden juist` 0 
 

 49 B 
 

 50 maximumscore 1 
mantelzorg  
 


