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 ADMINISTRATIE CSE GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 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 één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

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 één 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 leerweg geldt: 
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 Administratie GL kunnen maximaal 60 scorepunten worden 
behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 

PANIC SKATE & SNOWBOARD SHOP 

 

 

 

 

• Brunotti:goederen  € 648,- – 2,5%  = € 631,80 1 
• EeWee:  goederen  € 652,- – 3% = € 632,44 1 
• Conclusie: bij Brunotti zijn de goederen het voordeligst 1 
 
Opmerking 
Als door een rekenfout het goederenbedrag bij EeWee lager is dan bij Brunotti, dan is de 
juiste conclusie dat bij EeWee de goederen het voordeligst zijn. 
 

Uit het antwoord moet blijken dat de leverancier snel over zijn geld wil beschikken / de 
krediettermijn wil bekorten. 
 

 1 A 

 2 C 

 3 A 

 4 B 

 5 maximumscore 3 

 6 maximumscore 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Score 

MAGAZIJNOPDRACHTENBON 

debiteurnummer:   
1300.308 

contactpersoon: 
Linda 

naam: 
Boersma Sport 

 

adres: 
Kosmonaut 8e 

 

postcode/woonplaats: 
3833 GS  LEUSDEN 

 

verkoopordernummer: 
VO-675 

orderdatum: 
16-03-2004 

datum: 
17-03-2004 

 

 AFDELING VERKOOP MAGAZIJN 

artikel-
nummer 

artikelomschrijving aantal prijs per 
eenheid 

totaal geleverd 

 8244  (skates) Salomon TR7  12 € 205,00 € 2.460,00  

 8766  (skates) Hypno Scout 8 € 215,00 € 1.720,00  

goederenbedrag 
 

€ 4.180,00 

korting 
 

€ 

administratiekosten 
 

€ 

vrachtkosten 
 

€ 15,50 
 
per onjuist of ontbrekend gegeven 1 punt aftrekken 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld 
 kredietbeperking  
 korting bij contante betaling 
 korte betalingstermijn 

 
per correct antwoord 1 punt 
 

 7 maximumscore 5 
 

 8 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

 

CREDITEURENKAART 

crediteurnummer:  
1400.420 

 
 
 
 
 
 e-mail: 

sports4all@planet.nl 

naam: 
Sports 4 All 

postcode + woonplaats: 
8223 GW  LELYSTAD 

straat + huisnummer: 
Langezand 60 

telefoon: 
(0320) 22 55 36 

 mutatie  

datum omschrijving debet € credit € saldo € 

08-03-2004 Saldo  1.245,90 1.245,90 

16-03-2004 (F-)343  1.463,70 2.709,60 

23-03-2004 B-12/F-319 545,90  2.163,70 

 Tellingen (545,90) (2.709,60)  

 
NAW-gegevens, crediteurnummer, emailadres, telefoonnummer, zoals hierboven 1 
 

boekingsregel van 8 maart zoals hierboven 
 
per onjuist of ontbrekend gegeven 1 punt aftrekken 
 

boekingsregel van 16 maart zoals hierboven 
 
per onjuist of ontbrekend gegeven 1 punt aftrekken 
 

boekingsregel van 23 maart zoals hierboven 
 
per onjuist of ontbrekend gegeven 1 punt aftrekken 
 

 9 maximumscore 1 

 10 maximumscore 2 

 11 maximumscore 2 

 12 maximumscore 2 



 
 
 
 

400010-1-607c 7 

Vraag Antwoord Score 

 
 
SALDILIJST CREDITEUREN 
per 31-03-2004 

crediteur 
nummer 

naam debet 
€ 

credit 
€ 

saldo 
€ 

1400.420 Sports 4 All 545,90 2.709,60 2.163,70 

     

     

totaal     

 
per onjuist of ontbrekend gegeven 1 punt aftrekken 
 

 

• BTW wordt berekend over ( € 470,60 - € 9,41 + € 15,00 =)  € 476,19 1 
• BTW 19% van € 476,19 = € 90,48 1 
• factuurbedrag € 476,19 + € 90,48 = € 566,67 1 
 
Opmerking 
Als er een rekenfout is gemaakt kunnen doorwerkfouten ontstaan. 
Doorwerkfouten worden niet aangerekend. 
 

 

 

 

 

twee antwoorden, bijvoorbeeld 
 franco 
 loco 
 af magazijn 
 af fabriek 

 
per correct antwoord 1 punt 
 

 

 

 

 13 maximumscore 2 

 14 D 

 15 maximumscore 3 

 16 A 

 17 C 

 18 B 

 19 A 

 20 maximumscore 2 

 21 C 

 22 D 

 23 B 
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Vraag Antwoord Score 

 

 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 arm niet ondersteund 
 ooghoogte niet correct 
 rug krom 
 voeten niet naast elkaar 

 
per correct antwoord 1 punt 
 

 

 

 

 

• − € 138,00 − € 26,22 of € 138,00 + € 26,22 1 
• = − € 164,22 of € 164,22 1 
 
Opmerking 
Als door een onjuiste berekening een onjuist antwoord is verkregen dan 0 punten  
toekennen. 
 

 

 24 B 

 25 A 

 26 maximumscore 2 

 27 C 

 28 D 

 29 B 

 30 C 

 31 maximumscore 2 

 32 A 
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Vraag Antwoord Score 

 
Voorbeeld van een juiste brief: 
 
Aan: Skatevereniging De Wieltjes 
  t.a.v. Mevr. J. van Galen  
 Mosterdhof 44 
  6932 JS  WESTERVOORT 
 
Betreft: Offerte 
Kenmerk: O-340 
 
Arnhem, 24 maart 2004 
 
Geachte mevrouw  Van Galen, 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek kan ik u de volgende aanbieding doen: 
 
- 40 paar inline skates type Hypno Scout voor € 180,67 per paar 
- 42 paar inline skates type Tecnica Tomcat voor € 159,66 per paar 
 
De prijzen zijn exclusief (19%) BTW. 
 
Bij bestelling van 50 paar hanteren wij een korting van 10%.  
 
Deze aanbieding is tot twee weken na offertedatum geldig. De levertijd van de goederen  
bedraagt op dit moment twee weken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
<eigen naam> 
 
• NAW gegevens, datum en kenmerk juist 1 
• gegevens aanbieding juist vermeld 1 
• korting juist vermeld 1 
• juiste geldigheidsduur offerte en levertijd juist vermeld 1 
• juiste aanhef, afsluiting en ondertekening 1 
• correct gebruik van de Nederlandse taal 1 

 

 33 maximumscore 6 
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Vraag Antwoord Score 

Skatevereniging De Wieltjes 
(t.a.v. mevr. J. van Galen) 
Mosterdhof 44 
6932 JS  WESTERVOORT 

 
 
 
Factuurnummer: F-340 
Factuurdatum: 1-4-2004 
Debiteurnummer:  1300.312 
 
FACTUUR 
 
artikelnummer 
 

aantal 
geleverd 

omschrijving eenheidsprijs 
€ 

totaal netto 
€ 

8766 47 Hypno Scout 180,67    8.491,49 

8219 47 Tecnica Tomcat 159,66    7.504,02 

 
 

    

Totaalbedrag goederen:  15.995,51 
Korting 7,5%:    1.199,66 
Totaalbedrag exclusief BTW:  14.795,85 
BTW 19% over € 14.795,85:    2.811,21 

 

Factuurbedrag:  17.607,06 
 
NAW gegevens juist 1 
 

Zie antwoordmodel hierboven. 
• factuurnummer en datum juist 1 
• artikelgegevens juist 1 
• totaal goederen, korting% en -bedrag juist berekend 1 
• totaal exclusief BTW, BTW-bedrag en factuurbedrag juist berekend 1 
 

 
 

 34 maximumscore 1 

 35 maximumscore 4 

 36 A 




