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 ZORG EN WELZIJN-BREED CSE BB 
 
 
 
 
 
 

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 Zorg en Welzijn-breed BB kunnen maximaal 60 scorepunten 
worden behaald.
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4 BEOORDELINGSMODEL 

| 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
HET ECHTPAAR DONKERS || 

 
 1 maximumscore 1 

Tafeltje-dek-je (of vergelijkbare instantie) 
 

 2 maximumscore 3 
 

 werkzaamheden past bij de thuiszorg 
1 het voortuintje onderhouden                  - 
2 hulp bij aankleden + 
3 narcose toedienen -  
4 koken + 
5 met de parkiet naar de dierenarts gaan - 
6 stofzuigen + 

 
zes activiteiten juist ingevuld 3  
vijf of vier activiteiten juist ingevuld 2 
drie of twee activiteiten juist ingevuld 1 
minder dan twee activiteiten juist ingevuld 0  
  

 3 maximumscore 2 
 

 
 
per correcte stand  1 
 

 4 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

VERZORGINGSHUIS ZONNEVREUGD | 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
Een verstrekkingseenheid is de kleinste hoeveelheid waarin je een gerecht opdient. 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 2 
 

 product convienience food 
1 zak met appels - 
2 voorgebakken friet + 
3 pak melk - 
4 zak met gesneden andijvie + 

 
vier antwoorden juist ingevuld 2 
drie of twee antwoorden juist ingevuld 1 
minder dan twee antwoorden juist ingevuld 0 

 
 10 maximumscore 1 

dessertmes en dessertvork, tafelmes en tafelvork en ijslepel 
 
 
KINDERDAGVERBLIJF ‘KABOUTER SPILLEBEEN’ || 
 

 11 maximumscore 1 
Kinderen gaan vanaf 4 jaar naar de basisschool. 
(opvang na schooltijd valt onder buitenschoolse opvang) 

 
 12 maximumscore 2 

Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 raambeveiligers 
 rookmelders 
 stopcontactbeschermers 
 thermostaatkraan 
 traphekje onder en bovenaan de trap 
 veiligheidshaakjes op laden en kastdeurtjes 

 

per correct voorbeeld  1  
 

 13 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 2 
 

vaardigheid speelgoed 
luisteren rammelaar 
voelen knuffelbeest 
sabbelen bijtring 
kijken mobiel 

 
vier antwoorden correct 2 
drie antwoorden correct  1 
minder dan drie antwoorden correct  0 
 

 15 maximumscore 2 
Juiste volgorde: 
2 speelgoed oprapen van de vloer en opruimen 
4 tafeltjes en stoeltjes afnemen 
3 stofzuigen 
1  de vloer moppen 
 
juiste volgorde  2 
één omwisseling  1 
meer dan één omwisseling  0 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
 

 in de 
GFT bak 

bij het     
restafval 

bij het 
oud papier 

in de 
glasbak 

gebruikte wegwerpluier  X   
restjes brood X    
lege glazen potjes van babyvoeding    X 
fruitschillen X    
gebruikt koffiefilter X    

 
vijf antwoorden correct 2  
vier antwoorden correct  1 
minder dan vier antwoorden correct  0 

 
 
TENNISVERENIGING 'GROEN IS 'T GRAS' || 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 2 
• fijne motoriek 1 
• grove motoriek 1 
 

 20 D 
 

 21 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 22 C 
 
 
STAGE IN EEN ZIEKENHUIS || 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 wat er schoongemaakt moet worden 
 hoe er schoongemaakt moet worden 
 wanneer er schoongemaakt moet worden 
 in welke volgorde er schoongemaakt moet worden 
 algemene aanwijzingen met betrekking tot het schoonmaken 

 
per correct antwoord  1 
 

 25 maximumscore 1 
Om de schoonmaakspullen te vervoeren die je nodig hebt, gebruik je een werkwagen. 
Voor het moppen van de vloer gebruik je een rolemmercombinatie. 
Een doseerfles is een hulpmiddel om de juiste hoeveelheid schoonmaakmiddel af te 
meten. 
 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 goede schoenen dragen (gemakkelijk zittend, goed passend, voetbed) 
 voeten omhoog/voeten laten rusten 
 voetenbad gebruiken 
 werkzaamheden zoveel mogelijk afwisselen (indien mogelijk) 

 
 
RENÉE EN DE STAGE BIJ DE THUISZORG || 
 

 28 C 
 

 29 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 30 maximumscore 2 
 

 product broodje gezond voor mevrouw Ruurda 
1 wit broodje - 
2 volkorenbroodje + 
3 croissant - 
4 tomaat + 
5 komkommer + 
6 blaadje sla + 
7 kaas (20+) + 
8 kaas (40+) - 
9 roomboter - 
10 halvarine + 

 
tien antwoorden juist ingevuld 2 
negen of acht antwoorden juist ingevuld 1 
minder dan acht antwoorden juist ingevuld 0 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 1 
 

 melkproducten geschikt voor energiebeperkt dieet 
1 volle melk                                   - 
2 halfvolle melk                                   + 
3 karnemelk                                   + 
4 yoghurt                                   - 
5 magere yoghurt                                   + 
6 vanille vla                                   - 
7 blanke vla                                   - 
8 slagroom                                   - 

 
acht of zeven antwoorden juist ingevuld 1 
minder dan zeven antwoorden juist ingevuld 0 
 

 33 maximumscore 3 
 

handeling enkele uren voor de maaltijd vlak voor de maaltijd 
aardappels koken  X 
aardbeien wassen   X 
groentebouillon trekken X  
kipfilet grillen  X 
soepgroente bij de bouillon doen   X 
sperzieboontjes afhalen X  
sperzieboontjes koken  X 

 

zeven antwoorden correct 3 
zes of vijf antwoorden correct 2 
vier of drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
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Vraag Antwoord Scores 

ARJENNE KOOKT VOOR HAAR VRIENDINNEN || 
 

 34 maximumscore 2 
• kapucijners 1 
• bruine bonen 1 
 

 35 maximumscore 1 
gehakt (half om half) weglaten of vervangen door bijvoorbeeld rundergehakt of kaas 
 

 36 D 
 

 37 A 
 

 38 C 
 
 
KAPSALON INDOOR || 
 

 39 A 
 

 40 A 
 

 41 maximumscore 1 
Een reden, bijvoorbeeld:  

 omdat hier zieke mensen komen die minder weerstand hebben en daardoor extra 
vatbaar zijn voor bacteriën  

 om besmetting te voorkomen 
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 1 
op de binnenkant van haar pols 
 

 44 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 45 maximumscore 1 
 

 
knipkam 

 

                             

   
 

puntkam 
 

  
 
 

   

afrokam 
  

 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct  0 
 

 46 B 
 
 


