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 UITERLIJKE VERZORGING CSE KB 
 
 
 
 
 
 

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 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 Uiterlijke Verzorging KB kunnen maximaal 89 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL  
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
VAKANTIEOORD HET ZONNETJE || 
 

 1 maximumscore 3 
• 1 = irriterend 1 
• 2 = milieugevaarlijk 1 
• 3 = chemisch afval 1 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Ze hebben meer geld. 
 Ze hebben meer behoefte aan ontspanning. 
 Ze hebben meer vrije tijd. 
 Ze hebben meer behoefte aan uiterlijke verzorging. 

 
per correcte reden 1 
 

 4 maximumscore 3 
drie gevolgen, bijvoorbeeld: 

 meer werk 
 meer inkomsten/meer te besteden 
 verhoging van de welvaart in de streek 
 trekt meer mensen naar de regio 

 
per correct gevolg 1 
 

 5 maximumscore 3 
drie punten, bijvoorbeeld: 

 voor goede werkomstandigheden zorgen  
 goede contacten bevorderen tussen werknemers  
 belangstelling hebben voor het personeel 
 eigen kwaliteiten aanspreken van het personeel  
 regelmatig iets gezelligs organiseren 
 voor een goede verhouding tussen werk- en pauzetijden zorgen 
 voor een goede salarisregeling zorgen 

 
per correct punt 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 3 
drie gevolgen, bijvoorbeeld: 

 Collega’s moeten voor de eerste opvang zorgen. / De werkdruk wordt hoger. 
 Het vakantiecentrum moet vervanging regelen. 
 Als er geen vervanging mogelijk is, moeten klanten afgezegd worden. 
 Het vakantiecentrum heeft hogere kosten want het salaris moet toch doorbetaald 

worden. 
 
per correct gevolg 1 
 

 7 A 
 

 8 A 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 2 
• Zij doet haar sieraden af omdat ze huidirritatie kunnen veroorzaken  / omdat zij de 

klant hiermee kan verwonden 1 
• Zij wast haar handen met desinfecterende zeep om infectie zoveel mogelijk te 

voorkomen 1 
 
Indien is geantwoord: voor de hygiëne/het is hygiënisch(er) 0 

   
 11 C 

 
 12 maximumscore 2 

de juiste volgorde is: 1 – 3 – 2 – 5 – 7 – 6 – 4 
 
1  Zij laat Ans plaatsnemen. 
3  Zij laat Ans de schoenen uitdoen. 
2  Zij doet de behandelstoel naar achter. 
5  Zij legt een handdoek over het décolleté van Ans. 
7  Zij doet de voeten van Ans in de voetenzak. 
6  Zij legt een deken over Ans heen. 
4  Zij doet bij Ans een haarband om. 
 
volledig juiste volgorde  2 
1 fout in de volgorde 1 
meer dan 1 fout in de volgorde 0 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
een reinigingsmilk en een lotion/tonic 
 
Indien niet de beide producten zijn genoemd 0  
 

 15 maximumscore 1 
één reden, bijvoorbeeld: 

 Reinigingscrème wordt gebruikt voor zware make-up, bijvoorbeeld toneelmake-up. 
 Reinigingscrème is dik en laat zich niet gemakkelijk uitsmeren en verwijderen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 1 
één functie, bijvoorbeeld: 

 voor de sier 
 het beschermen van de ogen tegen zweet en vuil 

 
 17 maximumscore  3 

• 1 haarschacht 
• 2 haarwortel 
• 3 talgklier 
• 4 haarspier 
 
4 namen correct 3 
3 namen correct 2 
2 namen correct 1 
1 naam correct 0 
 

 18 A 
 

 19 B 
 

 20 A 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
een betere doorbloeding van de huid 
 
Indien is geantwoord: een ontspannen gevoel / een schone huid 0 
 

 25 maximumscore 3 
drie van de volgende regels: 

 een crème gebruiken die speciaal voor de zonnebank bestemd is 
 de ogen afschermen tegen straling  
 slechts om de dag gebruikmaken van de zonnebank 
 rekening houden met de aanmaak van melanine 
 wat de duur betreft, rekening houden met de hoeveelheid natuurlijke zon die de huid 

krijgt 
 
per correcte regel 1 
 

 26 D 
 

 27 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 28 maximumscore 1 
één voorbeeld, bijvoorbeeld: 

 Men heeft geld genoeg om sigaretten/alcohol te kunnen kopen. 
 Men zonnebaadt teveel onbeschermd. 
 Men staat vaak bloot aan giftige stoffen en straling tengevolge van moderne 

technische ontwikkelingen. 
 De samenstelling van de voeding is veranderd. / veranderde voedingsgewoonten 

 
 29 C 

 
 30 B 

 
 31 B 

 
 32 B 

 
 33 B 

 
 34 maximumscore 2 

twee adviezen, bijvoorbeeld: 
 toiletartikelen, bijvoorbeeld lippenstift, niet samen met anderen gebruiken 
 eet- en drinkgerei, bijvoorbeeld glazen, blikjes, appel, sigaret voor haarzelf houden 
 rechtstreeks contact met de lippen van anderen vermijden 

 
per correct advies 1 
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 3 
• decoratieve cosmetica 1 
• reinigende cosmetica 1 
• verzorgende cosmetica 1 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
Deze producten zijn minder lang houdbaar. 
 
Indien is geantwoord: ze zijn duur / ze zijn moeilijk verkrijgbaar 0 
 

 39 maximumscore 1 
een water-in-olie-emulsie (veel olie en weinig water) 
 

 40 maximumscore 1 
in de wet op de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) 
 

 41 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 42 maximumscore 2 
• permanentvloeistof 1 
• stabilisatievloeistof 1 

 
Indien het volgende is geantwoord: 
- haarverf/blondeerpoeder/waterstofperoxide 0 
- crèmebehandeling/conditioner 0 
- alle soorten shampoo 0 
 

 43 B 
 

 44 D 
 

 45 D 
 

 46 C 
 

 47 maximumscore 3 
drie van de volgende punten: 

 de wasbak zodanig afstellen dat het hoofd achterover ligt 
 de waterstraal naar achter richten 
 het water naar achter geleiden met de vrije hand 
 de wasmassage uitvoeren van voorhoofd naar kruin 

 
per correct punt 1 
 
Indien het volgende is geantwoord: 
- de handdoek juist omdoen/bevestigen 0 
- de wasbak laten aansluiten tegen de nek 0 
- alle benodigdheden van tevoren klaarleggen 0 
- de klant een handdoekje geven 0 
- overtollig water met de handdoek opvangen 0  

 
 48 A 

 
 49 maximumscore 1 

één van de volgende redenen: 
 omdat de hoofdhuid bij een stevige massage nog meer huidvet zou gaan produceren 
 omdat de talgklieren door middel van een stevige hoofdhuidmassage geactiveerd 

zouden worden 
 

Indien het volgende is geantwoord: 
- omdat bij vet haar oppervlakkig gemasseerd moet worden 0 
- omdat stevig masseren pijnlijk is voor de klant 0 

 
 50 C 

 
 51 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 52 maximumscore 2 
• ammonia 1 
• bufferstof (ammoniumzout/ammoniumbicarbonaat) 1 

 
Indien het volgende is geantwoord: 

- shampoo 0 
- parfum/reukstof 0 
- kleurstof 0 
- olie/vet  0 
 

 53 C 
 

 54 C 
 

 55 maximumscore 1 
door een warmtebron te gebruiken 
 
Indien het volgende is geantwoord: 
- door een sterkere permanentvloeistof te gebruiken 0 
- door meer permanentvloeistof te gebruiken 0 
- door kleinere wikkels te gebruiken 0 
- door strakker te wikkelen 0 
 

 56 B 
 

 57 A 
 

 58 C 
 

 59 B 
 

 60 maximumscore 2 
twee hulpmiddelen, bijvoorbeeld: 

 handdoek 
 wikkels 
 puntkam 
 wasbak 

 
per correct hulpmiddel 1 
 
Indien is geantwoord:  
tafeltje/behandelstoel/lontwatten/wikkelvloei/puntpapier 0 

 
 61 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 62 maximumscore 3 
drie van de volgende haarproblemen: 

 droog haar  
 vet haar  
 poreus/ruw haar  
 knopend haar  
 gespleten punten 

 
per correct haarprobleem 1 
 
Indien is geantwoord: roos/eczeem 0 
 

 63 D 
 

 64 B 
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