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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING 

 BLOEMBINDEN EN –SCHIKKEN CSE GL 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 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 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 
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gevraagd worden, 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 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 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 Bloembinden en –schikken GL kunnen maximaal 
64 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
BLOEMEN EN PLANTEN SIEREN BEDRIJVEN STEEDS VAKER OP || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 

 (geen grondgebruik daardoor) minder kans op ziekten 
 juiste watergift (te veel of te weinig water geven is uitgesloten) 
 weinig onderhoud 

 
Voorbeelden van een juist nadeel zijn: 

 kostbaarder in aanschaf 
 niet alle planten zijn even geschikt  
 specialistische kennis nodig 

 
per juist voordeel 1 
per juist nadeel 1 
 

 3 A 
 
 
KONING VOETBAL || 
 

 4 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat winkeldochters lang voorradige, (incourante) 
onverkoopbare artikelen zijn. 
 

 5 maximumscore 1 
Argentinië 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste eis zijn: 

 een juiste zuurgraad (pH) 
 een goede structuur 
 voldoende voeding 
 vrij van ziektekiemen en ongedierte 

 
per juiste eis  1 
 

 7 maximumscore 2 
 

bestanddeel wel niet 
bladaarde  X 
perlite X  
scherp zand X  
sphagnum  X 

 
Opmerking: 
Per fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

POTTENBAKKEN || 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste techniek zijn: 

 handvormen 
 gieten in mallen 
 draaien in mallen 
 persen in mallen 

 
per juiste techniek 1 
 

 9 C 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste techniek zijn: 

 dompelen 
 bespuiten 

 
 
GLAS   || 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
 combineert goed 
 water(niveau) is te zien 
 goed te reinigen 
 stelen kunnen meespreken in de schikking 

 
 13 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist nadeel zijn: 
 De kalkaanslag is te zien. 
 Het vuil in de vaas is te zien (bijvoorbeeld snijbloemenvoedsel). 
 Als de stelen door elkaar gestoken zijn, ziet het er vaak rommelig uit. 

 
 14 B 

 
 15 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
 beschilderen 
 graveren 
 slijpen 
 stickers / transfers 
 zandstralen 

 
Opmerking: 
Alleen bij twee juist gegeven manieren één punt toekennen. 
 



 

400011-1-616c 6 

Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist ander materiaal zijn: 

 klemmen 
 stopgroen 
 gaas 

 
 17 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 Glas wordt gerecycled. 
 Het is beter voor het milieu. 

 
 
GEBRUIK BLOEMEN || 
 

 18 maximumscore 2 
bloem 1   Anthurium 
bloem 2   Bouvardia 
bloem 3   Gerbera 
bloem 4   Zantedeschia 
 
vier juiste geslachtsnamen 2 
drie juiste geslachtsnamen 1 
twee of minder juiste geslachtsnamen 0 
 

 19 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de bloem anders snel beschimmeld. 
 

 20 maximumscore 3 
• bloem 1: niet geschikt omdat de bloem niet rond is 1 
• bloem 2: wel geschikt door de ronde vorm 1 
• bloem 4: niet geschikt omdat de bloem langwerpig van vorm is 1 
 

 21 maximumscore 2 
 
verzorgingskenmerk bloemnummer(s) 
niet koelen 1 en 4 
op een klein laagje water zetten 3 
speciaal bijgeleverde soort snijbloemenvoedsel gebruiken 2 

 
Opmerking: 
Per fout (verkeerd of niet ingevuld bloemnummer) één punt in mindering brengen. 
 
 
TULPENHANDEL || 
 

 22 A 
 

 23 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste ethyleenbron zijn: 

 uitlaatgassen 
 rijpe bloemen 
 rijpend fruit 
 rook 

 
per juiste ethyleenbron 1 
 
 
PLANTEN || 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 

 met een plantenspuit nevelen  
 dompelen in lauw water 
 zorgen voor een extra hoge luchtvochtigheid  

 
 26 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 Deze planten groeien in de vrije natuur in bomen. 
 Deze planten hebben geen grondwortels. 

 
 27 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist punt zijn: 
 de maat van de planten 
 het groeivermogen van de plant 
 de kleurencombinatie 
 de prijs van het totaal 

 
per juist punt 1 
 
 
GOED INGEPAKT || 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist materiaal zijn: 

 krullint  
 raffia jute 
 stickers / kaartjes 
 gekleurd folie 
 tule  
 spelden 
 blaadjes spelden  

 
per juist materiaal 1 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit het verzenden van bloemen in binnen- en 
buitenland is. 
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Vraag Antwoord Scores 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste neutrale tekst zijn: 

 laatste groet  
 rust in vrede  
 rust zacht 
 innige deelneming 

 
 32 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 17,50 + € 1,25 = € 18,75 
€ 50,00 – € 18,75 = € 31,25 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 
 
NIET GOED, GELD TERUG! || 
 

 33 maximumscore 1 
7,3% 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste handeling zijn: 

 bloemen koel bewaren 
 snijbloemenvoedsel gebruiken 
 schone vazen gebruiken 
 schoon water gebruiken 
 bloemen schoonmaken 
 bloemen aansnijden 
 bloemen uit de buurt van rijpend fruit of uitlaatgassen houden 
 beschadiging van bloemen voorkomen 

 
vier juiste handelingen 2 
drie juiste handelingen 1 
twee of minder juiste handelingen 0 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat mensen dan weten dat ze zo lang mogelijk plezier van 
het product hebben. 
 
 
VEILING  || 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de prijzen hoog op de klok beginnen en dan aflopen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 39 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste taak zijn: 

 Hij leest de veilingbrieven voor. 
 Hij vertelt wie de kweker is / wat voor bloemen het zijn / hoe groot de partij bloemen 

is en dergelijke. 
 Hij stelt de klok in werking. 
 Hij heeft de leiding over het veilproces. 

 
per juiste taak 1 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
 Het hoeft niet afgewerkt te worden. 
 Het is te gebruiken als kleuraanvulling of ondersteuning. 
 Het heeft een moderne uitstraling. 

 
 
KRANSEN || 
 

 41 maximumscore 2 
 

krans nummer steekschuimkrans strokrans ijzerdraad 
1  X  
2 X   
3   X 
4  X  

 
Opmerking: 
Per fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

 42 B 
 

 43 D 
 
 
BLADBEGONIA || 
 

 44 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Jeroen juiste verzorgingstips mee had moeten geven. 
 

 45 maximumscore 1 
Begonia (Rex Groep) / Begonia boweri 
 

 46 maximumscore 1 
 
groeifactor veel matig weinig 
licht  X  
water   X 

 
Opmerking: 
Per fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

BLOEMEN SCHOONMAKEN || 
 

 47 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 Ze nemen dan beter voedsel en water op. 
 Ze zijn dan beter in het steekschuim te steken. 
 Er is dan minder kans op bacterievorming. 

 
per juiste reden 1 
 

 48 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist hulpmiddel zijn: 

 rozenschrapper 
 mes 
 rozenschoonmaakmachine 
 handdoek 
 papier 
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