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 VERZORGING CSE GL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 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 Verzorging GL kunnen maximaal 81 scorepunten worden 
behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
DE BAZAAR IN VERZORGINGSHUIS HET PLEIN || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2  
drie punten, bijvoorbeeld: 

 in welke ruimten de bazaar plaats vindt 
 welke activiteiten plaats vinden tijdens de bazaar 
 hoe groot de kosten zijn voor de bazaar 
 hoeveel/welke medewerkers betrokken zijn bij de organisatie 
 wat het doel is van de bazaar 

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

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 

 om te weten welke persoon verantwoordelijk is voor een taak 
 om te voorkomen dat taken dubbel gedaan worden 
 om zeker te weten dat alle taken worden uitgevoerd 
 om zeker te weten dat iedereen een taak krijgt die bij hem/haar past 
 om ervoor te zorgen dat de taken evenredig verdeeld zijn 

 
per juiste reden 1 
 

 6 maximumscore 2 
drie kenmerken, bijvoorbeeld: 

 elkaar uit laten praten 
 naar elkaar luisteren 
 open staan voor andere ideeën en meningen 
 flexibel zijn 
 assertief zijn 
 verantwoordelijkheid dragen 

 
drie juiste kenmerken 2 
twee juiste kenmerken 1 
minder dan twee juiste kenmerken 0 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores

UITNODIGEN VOOR DE BAZAAR || 
 

 7 maximumscore 2 
twee van de volgende punten: 

 de datum 
 de (begin)tijd / de (eind)tijd 
 het adres van Het Plein 

 
per juist punt 1 
 

 8 maximumscore 2 
• U kunt op de bazaar meedoen aan activiteiten. 
• U kunt zelf kiezen wat u wilt doen. 
• Ik heb al veel bekenden van u gezien. 
• Als u meegaat blijf ik op de bazaar bij u. 
• Ja, en als het u niet bevalt, breng ik u terug naar uw kamer 
 
vijf juiste zinnen 2 
vier juiste zinnen  1 
drie juiste zinnen zonder onjuiste zin 1 
alle andere gevallen 0 
 

 9 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 

 zo blijven ze lichamelijk actief 
 zo blijven ze geestelijk actief 
 zo blijven ze sociaal actief / haal je hen uit hun isolement / worden ze niet zo gauw 

eenzaam 
 
per juiste reden 1 
 
 
BEZOEKERS VAN DE BAZAAR || 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 2 
twee punten, bijvoorbeeld: 

 Het is verdrietig/vervelend voor hen om te zien dat hun moeder pijn heeft. 
 Het is verdrietig/vervelend om te zien dat hun moeder niet alles meer zelf kan / 

zelfstandigheid verliest. 
 Ze moeten er nog aan wennen, dat hun moeder afhankelijk is geworden van zorg. 
 Ze kunnen het vervelend vinden om “nee” te zeggen als hun moeder om hulp vraagt. 

 
per juist punt 1 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 2 
twee voordelen, bijvoorbeeld: 

 Er komen minder hulpverleners bij één hulpvrager. 
 Er is meer zorg op maat. 
 Er is minder personeel nodig. / Het is goedkoper. 
 Het bespaart (reis)tijd van hulpverleners. 

 
per juist voordeel 1 
 

 16 maximumscore 2 
twee verschillen, bijvoorbeeld: 

 In een verzorgingshuis wonen alleen ouderen, in een verpleeghuis kunnen ouderen 
en jongeren verblijven. 

 In een verzorgingshuis heeft elke bewoner een eigen kamer, in een verpleeghuis 
meestal niet. 

 In een verzorgingshuis heeft een bewoner meer privacy dan in een verpleeghuis.  
 In een verzorgingshuis hebben de bewoners als regel geen verpleging nodig, in een 

verpleeghuis hebben alle bewoners verpleging nodig. 
 
per juist verschil 1 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 2 
twee van de volgende woonvormen: 

 senioren- of aangepast(e) woning/appartement 
 serviceflat 
 aanleunwoning 
 wonen in een woonzorgcomplex 
 wonen in een wooncentrum 

 
per juiste woonvorm 1 
 
 
HAPJES UIT DE INSTELLINGSKEUKEN || 
 

 19 maximumscore 2 
drie maatregelen, bijvoorbeeld: 

 de hapjes luchtdicht verpakken 
 verse ingrediënten gebruiken voor de hapjes 
 de hapjes koel bewaren 
 de hapjes invriezen 
 hygiënisch werken bij het bereiden van de hapjes / vaak handen wassen bij het 

bereiden van de hapjes 
 hygiënisch werken / werken met schoon keukenmateriaal bij het bereiden van de 

hapjes 
 
drie juiste maatregelen 2 
twee juiste maatregelen 1 
minder dan twee juiste maatregelen 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 1 
één reden, bijvoorbeeld: 

 Werken volgens voorgeschreven (HACCP-)richtlijnen verkleint de kans op 
voedselvergiftiging bij voedselbereiding voor een grote groep mensen. 

 Werken volgens voorgeschreven richtlijnen is efficiënt. 
 

 21 maximumscore 2 
vier maatregelen, bijvoorbeeld: 

 Je verwijdert/verwerkt het afval (snel en) op de juiste manier. 
 Je draagt een schoon schort. 
 Je maakt lange haren vast / draagt een hoofdnetje of hoofdkapje. 
 Je doet de mouwen omhoog / draagt korte mouwen. 
 Je nagels zijn kort en schoon. 
 Je handen zijn schoon en droog. 
 Je bewaart de hapjes op de juiste temperatuur. 
 Je gebruikt keukenmateriaal dat schoon en heel is. 

 
vier juiste maatregelen 2 
drie of twee juiste maatregelen  1 
minder dan twee juiste maatregelen 0 
 

 22 maximumscore 2 
twee nadelen, bijvoorbeeld: 

 Disposables worden maar één keer gebruikt; dat kost veel grondstof en levert veel 
afval. / Disposables zijn belastend voor het milieu. 

 Disposables zijn minder stevig dan aardewerken serviesgoed en dat kan moeilijk zijn 
in gebruik voor oudere mensen 

 Een aantal mensen vindt het gebruik van disposables ongezellig. 
 Het gebruik van disposables kan duur zijn. 

 
per juist nadeel 1 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
voor het uitwringen van de mop 
 

 25 maximumscore 2 

 
beide tekeningen juist 2 
één van beide tekeningen juist 1 
geen van beide tekeningen juist 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 26 B 
 
 
ONTWIKKELING VAN GEDRAG || 
 

 27 maximumscore 2 
4 – 3 – 5 – 2 – 1 / 4 – 3 – 2 – 5 - 1 
 
vijf cijfers in de juiste volgorde 2 
vier cijfers in de juiste volgorde 1 
minder dan vier cijfers in de juiste volgorde 0 
 
 
BASISSCHOOL || 
 

 28 maximumscore 1 
huwelijk met kind / gezin van vader, moeder en kind / partners met kind 
 

 29 maximumscore 1 
het wegduwen van het andere kind / het zeggen: “Ga weg!” 
 

 30 maximumscore 1 
het lezen van een boekje / het concentreren op een boekje 
 

 31 maximumscore 2 
drie juiste zinnen, bijvoorbeeld: 

 Merel zit een boek te lezen. 
 Als een ander kind bij haar komt staan, zegt/schreeuwt ze dat hij weg moet gaan. / 

Als een jongen bij haar komt staan, zegt Merel dat hij weg moet gaan. 
 Tenslotte duwt Merel het andere kind/de jongen weg. 

 
drie juiste objectieve zinnen  2 
twee juiste objectieve zinnen 1 
minder dan twee juiste objectieve zinnen 0 
 
Opmerking: 
Twee of meer zinnen met dezelfde inhoud dienen te worden beoordeeld als één zin. 
 

 32 maximumscore 2 
twee aandachtspunten, bijvoorbeeld: 

 uitleggen waarom het kind gecorrigeerd wordt 
 corrigeren meteen na het ongewenste gedrag / correctie niet uitstellen 
 de correctie mag niet lang duren 
 zorgen dat het kind iets kan leren van de correctie 
 uitleggen welk gedrag je wenst van het kind 
 de maatregel om te corrigeren moet qua zwaarte in verhouding zijn tot wat het kind 

gedaan heeft 
 bij het nemen van een maatregel rekening houden met de mobiliteit van kinderen 

 
per juist aandachtspunt  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 maximumscore 2 
vier vraagpunten, bijvoorbeeld: 

 Op welke dag gaan we naar de kinderboerderij? 
 Hoeveel kinderen gaan er mee? 
 Hoe gaan we met de kinderen naar de kinderboerderij? 
 Hoe laat gaan we naar de kinderboerderij? 
 Hoe stellen we de ouders van de kinderen op de hoogte? 
 Vinden alle ouders het goed dat we naar de kinderboerderij gaan? 
 Wie gaat er mee als begeleiding? 
 Zijn er kinderen allergisch voor boerderijmaterialen/veren/stro/hooi? 
 Hoeveel gaat dit kosten? 
 Is er een budget voor uitjes? 
 Zijn er ouders nodig om te helpen? 

 
vier juiste vragen 2 
drie juiste vragen 1 
minder dan drie juiste vragen 0 
 

 34 A 
 

 35 B 
 

 36 B 
 
 
MEDISCH KINDERDAGVERBLIJF || 
 

 37 maximumscore 2 
twee manieren, bijvoorbeeld: 

 aan Ronald uitleggen wat er gaat gebeuren 
 aanbieden om samen met Ronald te spelen / aanbieden om dichtbij Ronald te blijven 
 vragen wat Ronald eng vindt 
 veiligheid bieden 

 
per juiste manier 1 
 

 38 maximumscore 2 
de notities van Serge: objectief subjectief 

1 Ronald had er vandaag geen zin in.  X 
2 Hij deed erg vervelend.  X 
3 Hij bleef aan de rand van het lokaal. X  
4 Hij keek de hele tijd naar de vloer. X  
5 Ik heb toen met hem gepraat. X  
6 Daarna deed hij gezellig mee.  X 
 
zes kruisjes op de juiste plaats 2 
vijf of vier kruisjes op de juiste plaats 1 
minder dan vier kruisjes op de juiste plaats 0 
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Vraag Antwoord Scores 

VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN || 
 

 39 maximumscore 2 
taakomschrijving taakgebied 
 relatie-aspect procesvoortgang taakverdeling 
verslag maken van dagelijkse 
gebeurtenissen 

 X  

observeren van Maurice tijdens 
een activiteit 

 X  

afspreken wie zorgt voor 
voedselvoorraad 

  X 

een praatje maken met Maurice 
en Jenny tijdens de koffie 

X   

afspreken wie er met Jenny naar 
de tandarts gaat 

  X 

 
vijf kruisjes op de juiste plaats 2 
vier of drie kruisjes op de juiste plaats 1 
minder dan drie kruisjes op de juiste plaats 0 
 

 40 C 
 

 41 C 
 

 42 A 
 

 43 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld:  

 om minder afhankelijk te zijn van de omgeving 
 om hun gevoel van eigenwaarde te behouden  
 om te voorkomen dat de (geestelijke/lichamelijke) functies achteruit gaan 

 
per juiste reden 1 
 
 
FACILITAIRE DIENST || 
 

 44 D 
 

 45 A 
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Vraag Antwoord Scores

 46 maximumscore 2 
 Bordnummer 1 Bordnummer 2 Bordnummer 3 Bordnummer 4 
 goed fout goed fout goed fout goed fout 
plaats bord X  X   X X  
plaats mes en 
wijze waarop mes 
is neergelegd 

X   X  X X  

plaats vork X   X X  X  
plaats glas  X X   X X  
plaats soeplepel X   X X  X  
plaats sorbetlepel         
keuze sorbetlepel X   X  X X  

 
bij vier borden alle kruisjes in de juiste kolom 2 
bij twee of drie borden alle kruisjes in de juiste kolom 1 
bij minder dan twee borden alle kruisjes in de juiste kolom 0 
 
Opmerking: 
"plaats sorbetlepel" wordt niet betrokken in de beoordeling. 
 

 47 D 
 

 48 D 
 

 49 C 
 

 50 maximumscore 2 
• pictogram a: kan bijtend zijn / kan brandwonden veroorzaken 1 
• pictogram b: kan irriterend/schadelijk zijn 1 
 

 51 maximumscore 2 
• Ze houdt haar rug recht. 
• Ze buigt haar knieën. 
• Ze houdt het voorwerp dicht tegen zich aan. 
 
drie juiste redenen 2 
twee juiste redenen 1 
minder dan twee juiste redenen 0 
 
 
CHRIS EN EEN PGB || 
 

 52 B 
 

 53 B 
 

 54 A 
 

 55 C 
 

 56 A 
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