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 ZORG EN WELZIJN-BREED 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 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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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 GL kunnen maximaal 70 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
ZORG VOOR OUDEREN || 
 

 1 maximumscore 1 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 geen drempels meer 
 steunen in toilet/bad/douche/wastafel 
 traplift 
 verhoogd toilet 

 
 2 maximumscore 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
vijf antwoorden correct 3  
vier antwoorden correct  2 
drie antwoorden correct  1 
minder dan drie antwoorden correct  0 
 

 3 maximumscore 1 
uitleenmagazijn van de thuiszorg  (thuiszorgwinkel) 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 1 
Hier kan zij informatie en/of advies vragen/krijgen over speciale diensten aan ouderen.  
 

 6 maximumscore 1 
Een alarmcentrale laten aanbrengen.  
 
 
DE SCHOONMAAKDIENST || 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1  
een rode emmer (voor het vuile water) en een blauwe emmer (voor het schone water) 

 
 9 maximumscore 1 

In een schoonmaakplan staat hoe, waarmee en hoe vaak er schoongemaakt wordt. 
Alle drie de punten worden genoemd. 
 

 10 C 
 
 
 

 nulde lijn eerste lijn tweede lijn 
ziekenhuis    x 
huisarts   x  
zelfzorg  x   
mantelzorg  x   
thuiszorg   x  

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 1 
 
 
 

 
 12 maximumscore 1 

Juiste volgorde: 
1  alle benodigdheden verzamelen * 
3  de ramen open zetten om ruimte te luchten * 
7  tijdschriften, kranten, spelletjes en andere losse voorwerpen opruimen * 
2  bloemen en kamerplanten verzorgen 
6  stofzuigen 
4  met een vochtige doek vlekken op tafels en deuren verwijderen 
5 meubels goed zetten 
 
zeven of zes antwoorden correct 1  
minder dan zes antwoorden correct  0 
(* deze alternatieven zijn onderling uitwisselbaar) 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 2 
 
van licht naar donker werken - 
van hoog naar laag werken + 
van schoon naar vuil werken + 
van groot naar klein werken - 
eerst droog werk en dan nat werk + 
van buiten naar binnen werken - 

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

 15 maximumscore 1 
een (vloer)wisser 
Alleen een merknaam is geen juist antwoord. 
 

 16 maximumscore 1 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 beide voeten rusten naast elkaar, beide voeten plat op de grond 
 de bovenbenen, het zitvlak en de rug moeten steun hebben 
 rechtop zitten 
 onderbenen verticaal houden 

 
twee correcte antwoorden genoemd 1 
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Vraag Antwoord Scores 

STAGE IN DE THUISZORG || 
 

 17 maximumscore 1 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 informeren bij personen die bekend zijn met de thuiszorg 
 internetsites bezoeken van instellingen in de thuiszorg 
 informatie opvragen bij het Arbeidsbureau 
 informatie aan medeleerlingen vragen die al eerder in de thuiszorg stage hebben 

 gelopen 
 een afspraak maken met iemand die in de thuiszorg werkt 
 informatie vragen aan mensen die gebruikmaken van de diensten van de thuiszorg 
 naar de bibliotheek 

andere activiteiten waarbij men informatie verkrijgt over beroepen in de thuiszorg 
 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct  0 
 

 18 maximumscore 1 
Dat mensen er zonder doorverwijzing gebruik van kunnen maken. 

 
 19 maximumscore 2 

Twee redenen, bijvoorbeeld:  
 voorbeeldfunctie 
 'visitekaartje' 
 hygiëne 
 staat netjes en professioneel 

 
per correct antwoord  1 
 

 20 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 geen merkbare lichaamsgeur 
 gepaste kleding 
 handen wassen 
 schone kleding 
 verzorgd gezicht en haren 
 wondjes afdekken met pleisters 

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

 21 maximumscore 1 
Het kan de cliënt op zijn/haar gemak stellen, het is een manier om contact te maken 
waardoor de werkzaamheden makkelijker zullen verlopen.  
Het is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft en kan de start van een 
gesprek zijn. 
 

 22 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 23 maximumscore 1 
De eerste indruk blijft vaak hangen en kan moeilijk bijgesteld worden. Verdere omgang 
met deze cliënt wordt voor Mark moeilijk als hij op deze eerste indruk blijft afgaan. 
De eerste indruk is niet altijd de juiste. 
Er kunnen omstandigheden zijn die Mark niet kent, waardoor de cliënt deze keer niet 
helemaal zichzelf was. 
 

 24 maximumscore 1 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld:  
Mark kan zich voorbereiden door 

 de voorgaande rapportages te lezen van deze cliënt. 
 zich proberen in te leven in de situatie van de cliënt. 
 geduldig/rustig te blijven. 
 proberen bespreekbaar te maken wat de cliënt er zelf aan kan doen. 
 adviezen te geven aan de cliënt wat deze er zelf aan kan doen. 
 de situatie te bespreken met collega’s. 

 
twee correcte antwoorden genoemd 1 
 

 25 maximumscore 1 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 goed luisteren 
 beleefd en geduldig zijn 
 proberen in te leven 
 niks beloven wat niet waargemaakt kan worden 
 de klacht doorgeven aan degene die hem behandelt 
 de cliënt vertellen hoe de klacht wordt afgehandeld 

 
twee correcte antwoorden genoemd 1 
 

 26 maximumscore 1 
Zij kunnen zelf de zorg inkopen (wie, wanneer, wat). 
 

 27 maximumscore 2 
Eén voordeel, bijvoorbeeld: 

 je bepaalt zelf bij wie, waar en welke zorg je inkoopt, wanneer je zorg krijgt 
 er is concurrentie tussen de aanbieders van zorg 
 de prijs van zorg gaat omlaag 
 het aanbod wordt meer op de zorgvrager aangepast 

 
Eén nadeel, bijvoorbeeld: 

 er is te weinig aanbod om uit te kiezen 
 het budget is niet toereikend genoeg 
 je moet een financiële boekhouding bij kunnen houden 
 je moet kennis en inzicht hebben van professionele zorgverlening 
 je moet kunnen onderhandelen 

 
correct voordeel 1 
correct nadeel 1 
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Vraag Antwoord Scores 

VERZORGINGSHUIS DE VIJVERBERGH || 
 

 28 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Er is andere apparatuur beschikbaar. 
 Het werk wordt anders georganiseerd. 
 In de thuiszorg is er minder direct toezicht op wat je doet. 
 In de thuiszorg kom je echt bij de mensen thuis. 
 In een verzorgingshuis kan er makkelijker even iemand bijspringen. 
 In een verzorgingshuis kunnen meer mensen in een kortere tijd worden geholpen. 

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

 29 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 au bain marie wagen 
 convectomat 
 kantelbare braadslede 
 steamer 
 warmhoudkast 

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

 30 D 
 

 31 maximumscore 2 
Vijf antwoorden, bijvoorbeeld: 

 boerenkool 
 knolselderij 
 koolraap 
 pastinaak 
 peen 
 rode bieten 
 rode kool 
 prei 
 savooienkool 
 schorseneren 
 spruitjes 
 uien 
 zuurkool  
 venkel 
 winterpostelein 
 witlof 

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

 32 maximumscore 1 
Eén antwoord, bijvoorbeeld: 

 volop aanvoer 
 prijs is lager 
 beter voor het milieu 

 
 33 maximumscore 2 

Uit elke groep moet een voedingsmiddel genoemd worden en bij de keuze van de 
groente moet er rekening mee worden gehouden dat het winter is. 
Groep 1: bijvoorbeeld aardappelen, peulvruchten, rijst of pasta 
Groep 2: groenten en fruit van het seizoen 
Groep 3: bijvoorbeeld kaas, vlees, gevogelte, vis, eieren 
Groep 4: bijvoorbeeld vetten, sauzen, noten 
 
vier groepen correct 2 
drie groepen correct 1 
minder dan drie groepen correct 0 
 

 34 maximumscore 1 
Melk: b-d-c-a 
Olie: c-d-a-b 
Boter: b-a-d-c 
 
drie antwoorden correct 1  
minder dan drie antwoorden correct  0 
 

 35 maximumscore 2 
Vijf antwoorden, bijvoorbeeld: 

 De ruimte moet huishoudelijk schoon zijn. 
 De ruimte moet droog zijn. 
 De ruimte moet overzichtelijk ingericht zijn. 
 De spullen staan ten minste 15 cm van de grond. 
 Er moet goede verlichting aanwezig zijn. 
 geen vocht op de grond 
 producten op logische manier opbergen 

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

 36 maximumscore 1 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 bewaken van de kwaliteit van de producten  
 dienstroosters maken 
 leidinggeven aan het personeel 
 ziekteverzuim bijhouden 
 zorg dragen voor de voortgang van de werkzaamheden  
 zorgen voor een goede werksfeer 

 
twee antwoorden correct  1 
minder dan twee antwoorden correct  0 
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Vraag Antwoord Scores 

 37 maximumscore 1 
 
wissen - 
zuigen - 
vegen - 
moppen + 
sprayen - 
shamponeren - 
deppen + 
schrobben  - 
opwrijven  - 

 
negen of acht antwoorden correct  1 
minder dan acht antwoorden correct  0 
 

 38 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 tafels en stoelen op de juiste plaats neerzetten 
 poleren van glaswerk, serviesgoed of bestek 
 het dekken van de tafels 
 het vouwen van servetten 

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

 39 D 
 
 
DE BEWONERS VAN DE PANORAMAHOEVE || 
 

 40 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 alle benodigde spullen in orde hebben en klaar hebben liggen 
 ontspannende muziek op de achtergrond 
 rustig werken 
 tijdens de verzorging contact blijven houden met de cliënt 
 vragen wat de bewoner wil 
 uitleggen wat zij gaat doen, waarom zij dat gaat doen en wat het effect is 
 zoveel mogelijk de spullen van de cliënt gebruiken 

 
drie antwoorden correct  2 
twee antwoorden correct  1 
minder dan twee antwoorden correct  0 
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Vraag Antwoord Scores 

 41 maximumscore 3 
1 benodigdheden klaarzetten 
4 je handen wassen 
8  verwijderen van oude nagellak 
3  in model vijlen van de nagels 
2  een handbad maken 
5  nagels en nagelriemen weken 
6  nagelriemen met een bokkenpoot behandelen 
7  opbrengen van nagellak 
 
acht of zeven antwoorden correct 3 
zes of vijf antwoorden correct  2 
vier of drie antwoorden correct  1 
minder dan drie antwoorden correct  0 
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 het is hygiënischer 
 je komt netjes over 
 lange nagels zijn niet praktisch 
 met onverzorgde nagels kan je de cliënt bezeren 

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

 44 maximumscore 2 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 oogschaduw 
 eyeliner 
 oogpotlood 
 mascara 
 wenkbrauwpotlood 

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

 
 45 maximumscore 2 

Drie make-up producten, bijvoorbeeld: 
 camouflage 
 foundation 
 poeder 
 rouge 

 
drie antwoorden correct  2 
twee antwoorden correct  1 
minder dan twee antwoorden correct  0 
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Vraag Antwoord Scores 

 46 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 twee keer per dag tanden poetsen 
 tanden flossen 
 tandenstoker gebruiken 
 mond spoelen 

 
per correct antwoord  1 
 

 47 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 gaatjes (cariës) 
 tandsteen en ontstoken tandvlees 
 uit de mond ruiken met als gevolg: 

 - minder vrienden/contacten 
 - irritatie personeel 
 
per correct antwoord 1 
 

 48 maximumscore 1 
mensen worden zelfbewuster, meer zelfvertrouwen, maken makkelijker contact 
 

 49 maximumscore 1 
met een vochtig wattenschijfje met reinigingsmelk 
 

 50 maximumscore 1 
met een vochtig wattenschijfje met oogmake-up remover 
 


