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 ZORG EN WELZIJN-BREED 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 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 KB kunnen maximaal  
79 scorepunten worden behaald.  
N.B.: Bij de examenopgaven staat op het voorblad per abuis dat bij dit examen maximaal 
78 punten te behalen zijn. Dit moet 79 punten zijn. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
EEN LES IN DE KEUKEN || 

 
 1 C 

 
 2 B 

 
 3 maximumscore 2 

Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 overslaan van maaltijden 
 onregelmatig eten 
 verkeerde voedselkeuze 
 het gebruik van veel alcohol 

 
per correct antwoord 1 
 

 4 B 
 
 
DE GEBOORTE VAN SILKE EN MART || 
 

 5 maximumscore 2 
Juiste volgorde: 
3 omdraaien 
5 zitten 
1 kruipen 
4 staan 
2 lopen 
 
vijf antwoorden correct 2 
vier of drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 2 
Een antwoord, bijvoorbeeld: 
Met een kleurig voorwerp boven de baby bewegen en tegen hem praten. Zo contact 
proberen te maken met de baby. 
uitleg: 
Bewegingen volgen = lichamelijk 
Voorwerpen herkennen = geestelijk 
Tegen hem praten  = sociaal  
 
goede activiteit 1 
goede uitleg  1 
 
 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 2 
Zodat je alles bij de hand hebt, en niet nog iets moet pakken als de baby in bad zit of op 
de commode ligt. 
Het antwoord dient te maken te hebben met efficiency, gezondheid of veiligheid. 
 
goede reden 1 
goede uitleg  1 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
Omdat kinderen moeten leren wat wel en niet mag. Als iets eerst niet mag en dan later 
toch weer wel, dan weet een kind niet meer waar hij/zij aan toe is. Kinderen moeten 
grenzen leren kennen. 
 

 11 B 
 
 
VERZORGINGSHUIS HEIDEZICHT || 
 

 12 maximumscore 3 
Drie alternatieven, bijvoorbeeld: 

 eerste gang: heldere (tomaten)soep of bouillon  
 tweede gang: kipfilet of magere vis  
 derde gang: yoghurt maar als mevrouw graag vla heeft, magere of halfvolle 

vanillevla in plaats van roomvla 
 
Opmerking: de alternatieven bevatten minder kilojoules (kilocalorieën). 
 
per correct alternatief 1 
 

 13 maximumscore 1 
Besmettingscirkel: mevrouw Karman, verzorgende, deurkruk, jouw handen, koffiekopje, 
andere bewoner. 
 
De gehele cirkel moet correct weergegeven zijn. 
 

 14 C 
 

 15 B 
 
 
EEN ORGANISATIE IN HET ZONNETJE || 
 

 16 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Een patiëntenvereniging behartigt de belangen van hun groep.  
 Een patiëntenvereniging organiseert activiteiten om hun leden te helpen.  
 Een patiëntenvereniging geeft informatie om de ziekte meer bekendheid te geven 

waardoor meer begrip ontstaat. 
 
per correct antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 1 
De mensen luisteren naar je verhaal/problemen en geven advies of vertellen je waar je 
hulp kunt vinden. 
 

 18 maximumscore 1 
Dit is werk waar de mensen niet voor betaald krijgen, maar dat niet vrijblijvend is. 
Vrijwilligers gaan wel een verplichting aan. 
 

 19 maximumscore 1 
Ze begeleiden mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn. 
 
 
ANNEMARIE EN KARLIJN || 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord blijkt begrip voor de mevrouw. 
 

 21 maximumscore 1 
Meneer stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen.  
Alleen de dingen uit handen nemen die hij zelf echt niet kan. 
 

 22 maximumscore 1 
De Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen van de zorgvrager 
of  
Activiteiten van het Dagelijks Leven 
 

 23 C 
 

 24 D 
 
 
DE ORGANISATIE VAN EEN KORTE VAKANTIE || 
 

 25 maximumscore 1 
Juiste volgorde: 
5 - (1) – 2 - (1) – 4 - (1) - 3 
bijstellen kan tussen elke fase plaatsvinden en kan dus op méér dan een plaats 
voorkomen. 
 

 26 maximumscore 2 
twee maaltijden, bijvoorbeeld:  
 

voorbeeld Wat wordt er gegeten? Wie krijgt er zijn/haar zin? 
    1 vegetarische pizza Leonie en Gerwin 
    2 zelf bereide vegetarische maaltijd Leonie en Jasmijn 

 
per correct voorbeeld  1 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 2 
• Ja, dit product is geschikt voor vegetariërs  1 
• omdat er alleen kaas gebruikt wordt / er geen vlees gebruikt wordt 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
Ja, de fabrikant houdt rekening met het milieu. 
argument: 

 Er staat een kringloopsymbool op de verpakking. 
 Op de verpakking staat ‘verpakking kan bij oud papier’  

 
 31 B 

 
 

DE SCHOONMAAKDIENST                                                                   || 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
In een schoonmaakplan staat hoe, waarmee en hoe vaak er schoongemaakt wordt. 
Alle drie de punten worden genoemd.   
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
 
 
 

 
 36 maximumscore 2 

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 
* deze werkzaamheden zijn onderling uitwisselbaar. 

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

 37 B 
 

 38 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 vergroot de betrokkenheid van de bewoner (de bewoner voelt zich er ‘bij’ horen) 
 vergoot de eigenwaarde van de bewoner 
 vergroot de zelfredzaamheid van de bewoner  

 
per correct antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 39 maximumscore 2 
Twee regels: 

 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. 

 
per correct antwoord 1 
 
 
SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK || 
 

 40 maximumscore 1  
Je houdt je bezig met de begeleiding of opvoeding van groepen mensen. 
 

 41 maximumscore 2 
Drie activiteiten, bijvoorbeeld: 

 informeren bij personen die bekend zijn met spw 
 internetsites bezoeken van instellingen waar spw-ers werken 
 informatie opvragen bij het Arbeidsbureau 
 informatie aan medeleerlingen vragen die al eerder in het sociaal pedagogisch werk 

stage hebben gelopen 
 een afspraak maken met iemand die als spw-er werkt 
 naar de bibliotheek gaan om informatie te zoeken 

andere activiteiten waarbij men informatie verkrijgt over spw 
 
drie activiteiten correct 2 
twee activiteiten correct  1 
minder dan twee activiteiten correct 0 
 

 42 maximumscore 1 
Een antwoord, bijvoorbeeld: 

 Het is een soort overdracht tussen ouders en leidsters.  
 Beide partijen blijven op de hoogte van de ontwikkeling van het kind. 
 De opvoedingslijn van de ouders kan zo worden doorgevoerd. 

 
 43 D 

 
 44 maximumscore 2 

Twee reacties, bijvoorbeeld: 
 goed luisteren, beleefd en geduldig zijn, proberen in te leven 
 niks beloven wat niet waargemaakt kan worden  
 de klacht doorgeven aan de leidinggevende 
 de ouder vertellen hoe de klacht wordt afgehandeld 

 
per correcte reactie 1 
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Vraag Antwoord Scores 

KAPSALON VERA || 
 

 45 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 handdoekklem 
 kam / borstel 
 shampoo   

 
per correct antwoord 1 
 

 46 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 De col van de trui moet onder de kapmantel zitten. 
 De col van de trui moet omgeslagen zijn. 

 
per correct antwoord 1 
 

 47 maximumscore 2 
juiste antwoorden: 
• zij zet de klem direct onder de kin vast 1 
argument: 
• de klant zou zich hieraan kunnen bezeren 1 
 

 48 maximumscore 3 
De juiste volgorde: 
1 benodigdheden klaarzetten 
8 temperatuur van het water instellen 
6 het haar nat maken 
4 de shampoo over het haar verdelen 
3 de shampoo inmasseren 
7 het haar uitspoelen 
2 controleren of alle shampoo is uitgespoeld 
5 het haar handdoekdroog maken 
 
acht of zeven antwoorden correct 3 
zes of vijf antwoorden correct 2 
vier of drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 49 A 
 

 50 A 
 

 51 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 rugklachten 
 vermoeidheid / vermoeide voeten 
 likdoorns 
 pijnlijke tenen 
 pijnlijke voorvoet 

 
per correct genoemde klacht  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 52 maximumscore 1 
De stoel is in hoogte verstelbaar. (Dat zie je aan de hendel die aan de poot van de stoel 
zit.) 
 

 53 maximumscore 1 
Een reden, bijvoorbeeld: 

 Je hoeft dan niet alle gegevens van de klant te onthouden. 
 Als een vorige behandeling niet goed is uitgevallen, kun je met de gegevens op de 

kaart wijzigingen in de behandeling aanbrengen, hiermee kan dan een volgende 
keer rekening worden gehouden. 

 
 54 C 

 
 
OP DE BASISSCHOOL || 
 

 55 maximumscore 1 
Het kind wil vooral te maken hebben met dingen die echt bestaan. 
 

 56 A 
 

 57 B 
 

 58 maximumscore 2 
Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 chocolademelk 
 karnemelk  
 drinkyoghurt 

 
 per correct voorbeeld  1  
 


