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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; 
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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; 

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 Voertuigentechniek KB kunnen maximaal 82 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 lucht filteren 
 vlam doven 
 geluid dempen 

 
twee antwoorden correct 1 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 droog filter (papier) 
 oliebad filter 
 nat luchtfilter (schuimfilter) 

 
per correct antwoord 1 
 

twee 
 

 
 

• 6 (krukas) 
• 3 (nokkenas) 
• 5 (brandstofpomp) 
 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
een of minder antwoorden correct 0 
 

 1 maximumscore 1 

 2 maximumscore 2 

 3 maximumscore 1 

 4 maximumscore 1 

 5 maximumscore 2 

Vraag Antwoord Scores 



 
 
 
 

400012-1-704c 5 

Vraag Antwoord Score 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 goedkoop 
 geringe massa 
 weinig lawaai / geruisloos 
 geen smering nodig 
 rekt nauwelijks 

 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
een of minder antwoorden correct 0 
 

• 2 : 1 1 
• omdat de krukas tweemaal rond moet draaien en de inlaatklep en de uitlaatklep daarbij 

éénmaal moeten openen / omdat de krukas tweemaal rond moet draaien en de nokkenas 
éénmaal 1 

 

 

 
 
meer gekleurd dan het gevraagde antwoord 0 
 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 omdat niet alle benzine verdampt 
 omdat een deel van de benzinedamp condenseert tegen de koude onderdelen 
 om voldoende verdampte benzine in de cilinders te krijgen 

 

 6 maximumscore 2 

 7 maximumscore 2 

 8 B 

 9 maximumscore 1 

 10 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

 

 
 
alle drie de slangen(sets) gekleurd 2 
twee slangen(sets) gekleurd 1 
meer gekleurd dan het gevraagde antwoord 0 
 
Opmerking 
Waterslangen of vacuümleidingen gekleurd: 1 punt aftrekken tot een maximum  
van 2 punten. 
 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 stroperig / dikker worden van de dieselolie 
 het ontstaan van (parafine-)kristallen 

 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 om de draad aan te sluiten die de injector opent / aanstuurt 
 om verbinding te maken met de ECU 

 

 11 maximumscore 2 

 12 maximumscore 1 

 13 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 hoger brandstofverbruik 
 inwendige vervuiling 
 meer slijtage 
 minder prestaties 

 
per correct antwoord 1 
 

 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 minder wrijving 
 betere smering 
 brandstofbesparing 

 

 

a b c a.b L
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 0
0 1 1 0 1
1 0 0 0 0
1 0 1 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1  

 
• kolom ba ⋅  1 
• kolom L 1 
 

 

 

 14 maximumscore 2 

 15 C 

 16 maximumscore 1 

 17 maximumscore 2 

 18 B 

 19 B 
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Vraag Antwoord Score 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 hoge wrijvingsweerstand hebben 
 slijtvast zijn 
 hittebestendig zijn 
 warmte geleidend zijn 
 geen asbest bevatten 

 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
een of minder antwoorden correct 0 
 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 de koppelingsplaat centreren ten opzichte van het toplager 
 ervoor zorgen dat de koppelingsplaat recht voor het toplager wordt gemonteerd 
 ervoor zorgen dat de koppelingsplaat gecentreerd wordt gemonteerd 

 

 

• hydraulisch 
• onderdeel 9 (werkcilinder) 
 
beide antwoorden correct 1 
 

 20 maximumscore 2 

 21 maximumscore 1 

 22 A 

 23 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

 

 
 
meer gekleurd dan het gevraagde antwoord 0 
 

 

55,3
11
39

1 ==i  

toerental hoofdas = 08,14
55,3
50

=  r/s 

 
• berekening van i  correct  1 
• berekening van het toerental correct 1 
 

draaimoment aan de hoofdas 1,3 X 100 = 130 Nm 
 

 24 maximumscore 2 

 25 C 

 26 maximumscore 2 

 27 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 afdichten van de remvloeistof 
 (door vervorming ervoor) zorgen dat de zuiger na het remmen terugkomt 
 werkt als automatische stelinrichting 

 
per correct antwoord 1 
 

 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 2, omdat beide remklauwhelften onderling verbonden zijn met remleiding 13 
 2, omdat beide remklauwhelften met bouten aan elkaar vastzitten, 

 er is dus geen zwevend remzadel 
 2, omdat op remklauw 1 een ontluchtingsnippel zit 
 2, omdat er geen zwevend remzadel is 

 
beide antwoorden correct 2 
 

• een (punt)tang om borgveertjes (12) te verwijderen 1 
• een pendrijver om pennen (11) te verwijderen 1 
• een rembloktrekker om de remblokken (3) te verwijderen 1 
 

• direct 
• rondselas (11) en tandheugel (9) 
 
beide antwoorden correct 1 
 

 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 rijden door een bocht 
 met één aangedreven wiel in de modder / sneeuw / weinig grip 
 ongelijke bandenspanning aangedreven wielen 
 ongelijke bandenmaat aangedreven wielen 

 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
een of minder antwoorden correct 0 
 

 

 

 28 maximumscore 2 

 29 D 

 30 maximumscore 2 

 31 maximumscore 3 

 32 maximumscore 1 

 33 C 

 34 maximumscore 2 

 35 A 

 36 C 
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Vraag Antwoord Score 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 contactslot met RAW 
 contactslot met remlichten 
 contactslot met hoofdlichten 
 contactslot met claxon 
 contactslot met achteruitrijlampen 
 kleinlichten met mistlampen voor 
 kleinlichten / dimlichten met mistlamp achter 

 
per correct antwoord 1 
 

het opbouwen van een magnetisch veld 
 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 Het ontstekingstijdstip wordt opgegeven bij een bepaald toerental. 
 Het ontstekingstijdstip is afhankelijk van het toerental. 

 

Bij een botsing de gordel strakker aantrekken. 
 
Opmerking: 
blokkeren bij botsing is niet juist. 
 

 
 
• stuurstoom via 15  1 
• claxons via relais 1 1 
 

 37 maximumscore 2 

 38 maximumscore 1 

 39 maximumscore 1 

 40 maximumscore 1 

 41 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

onder druk rondpompen van het koudemiddel 
 

NPN-transistor 
 
Opmerking: 
alleen geantwoord 'transistor' 0 
 

 

 
 

• krukasstand 1 
• oscilloscoop 1 
 

 

A

V

 
 
beide meters op de juiste plaats met de juiste namen 1 
 

 42 maximumscore 1 

 43 maximumscore 1 

 44 maximumscore 1 

 45 maximumscore 2 

 46 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

Oplosmethode 1: 
 

Ω=== 032,0
125
4

I
UR  

 
De accu voldoet niet. 
 
Oplosmethode 2: 
 

V5,212502,0 =×=× IRinw  
 
De accu voldoet niet. 
 
Opmerking: 
alleen geantwoord 'de accu voldoet niet'  0 
 

 

•   6 Luchtmeter 
•   7 Luchttemperatuurvoeler 
•   8 Gasklepschakelaar 
•   9 Koelvloeistoftemperatuurvoeler 
• 11 Ontstekingssensor 
• 12 Toerentalsensor 
• 23 Thermotijdschakelaar 
 
zeven of zes antwoorden correct 2 
vijf of vier antwoorden correct 1 
drie of minder antwoorden correct 0 
 

 

• oliefilter 
• luchtfilter 
• brandstoffilter 
 
drie antwoorden correct 1 
twee of minder antwoorden correct 0 
 

ramen en deuren sluiten 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 aparte toiletten 
 aparte kleedruimten 
 geen aanstootgevende posters ophangen 

 
twee antwoorden correct 1 
een of minder antwoorden correct 0 
 

 47 maximumscore 2 

 48 B 

 49 maximumscore 2 

 50 C 

 51 maximumscore 1 

 52 maximumscore 1 

 53 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 taken verdelen / afspraken maken 
 overleg voeren 
 aan afspraken houden 
 omgaan met kritiek 
 rapporteren 
 evalueren 
 afspraken maken over veiligheid 

 
per correct antwoord 1 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 luisteren / aanhoren 
 bespreken / communiceren 
 afspraken maken / evalueren 

 
twee antwoorden correct 1 
 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 tijd 
 benodigdheden (materialen en gereedschappen) 
 kwaliteit 
 werkplek 
 veiligheid 
 milieu 

 
drie antwoorden correct  2 
twee antwoorden correct  1 
een of minder antwoorden correct  0 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 hoeveelheid materialen 
 de reparatietijd 
 mededelingen (intern of voor de klant) 
 de onderhoudshistorie 
 technische informatie / gegevens 
 klantgegevens 

 
per correct antwoord 1 
 

 54 maximumscore 2 

 55 maximumscore 1 

 56 maximumscore 2 

 57 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 onderdelen opzoeken 
 modificaties doornemen 
 apparatuur aanschaffen 
 e-mail 
 technische gegevens opzoeken 

 
twee antwoorden correct 1 
 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 een internetadres begint met www. 
 een e-mailadres heeft het @ teken 

 
Opmerking: 
een internetadres eindigt met .nl is fout. 
 
 

 58 maximumscore 1 

 59 maximumscore 1 


