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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. 
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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; 

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. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen bouw breed KB kunnen maximaal 76 scorepunten worden 
behaald. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
BOUWVOORBEREIDINGSTEKENINGEN || 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 C 
 

 5 B 
 
 
BOUWPROCES || 
 

 6 D 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 2 
 

volgorde werkzaamheden 

5 aanbesteding 

6 bouwvoorbereiding 

3 definitief ontwerp 

4 procedure bouwaanvraag 

1 programma van eisen (p.v.e.) opstellen 

7 uitvoering en oplevering 

2 voorlopig ontwerp 
 
indien alle werkzaamheden in de correcte volgorde 2 
indien één verwisseling 1 
indien meer dan één verwisseling 0 
 

 10 B 
 

 11 C 
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Vraag Antwoord Scores

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 minder lichamelijke belasting 
 hogere productiviteit 

 
 14 C 

 
 15 C 

 
 16 B 

 
 17 C 

 
 18 D 

 
 
PLANNING || 
 

 19 D 
 

 20 C 
 

 21 D 
 

 22 maximumscore 1 
 

 planning, uitvoering en oplevering 

1 uitvoeringstekeningen maken 

2 materialen bestellen 

3 start bouw, bouwplaatsinrichting 

4 fundering 

5 ruwbouw 

6 afbouw 

7 oplevering 
 
indien drie fasen op de juiste plaats 1 
indien minder dan drie fasen op de juiste plaats 0 
 

 23 maximumscore 1 
dagen waarop er (meer dan 5 uur) gewerkt kan worden 
 

 24 B 
 

 25 D 
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Vraag Antwoord Scores

KOZIJN || 
 

 26 maximumscore 2 
 

volgorde werkzaamheden voor het gereedmaken van het kozijnhout  

1 opstellen houtstaat 

2 afkorten hout  

3 vlakken en strijken van het hout  

4 op breedte en dikte schaven van het hout 
 
per correct ingevulde regel 1 
 

 27 maximumscore 3 
 
benaming lengte breedte dikte 

stijlen 2254 114 67 

onder- en boven dorpel 1054 114 67 
 
indien benaming goed 1 
indien afmeting stijlen goed 1 
indien afmeting dorpels goed 1 
 

 28 maximumscore 2 
 

 bewerkingen machines 

1 gaten maken gatensteek 

2 pennen zagen lintzaag 

3 borsten inzagen afkortzaag 

4 sponningen maken freesmachine 

5 afwerken voor het opsluiten bandschuurmachine 

6 opsluiten opsluitbank 
 
indien alle zes goed 2 
indien vijf of vier goed 1 
indien minder dan vier goed 0 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 2 
• de afvoerwals 1 
• omdat hij het geschaafde hout afvoert uit de machine 1 
 

 31 B 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 3 
drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 vloer opgeruimd 
 werkkleding in orde 
 gehoorbescherming op 
 voldoende werkruimte rond de machine 

 
per correct antwoord 1 
 

 33 D 
 

 34 B 
 

 35 B 
 

 36 D 
 

 37 B 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 1 
één antwoord bijvoorbeeld: 

 om doordringen van vocht te voorkomen 
 om uitzetten en krimpen op te vangen 

 
 40 B 

 
 41 maximumscore 1 

 

 
 
 
SPOUWMUUR || 
 

 42 B 
 

 43 A 
 

 44 A 
 

 45 D 
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Vraag Antwoord Scores

UITZETTEN || 
 

 46 D 
 

 47 B 
 

 48 B 
 

 49 maximumscore 2 
1 richten op het voorwerp 
2 beeld op oneindig 
3 kruisdraden scherpstellen 
 
indien drie correcte handelingen 1 
indien volgorde correct 1 
 

 50 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld:  

 bouwhaak 
 pentagonprisma 
 waterpasinstrument (met graden- of gonverdeling) 
 theodoliet 

 
per correct antwoord 1 
 
 
STOMPE DEUR || 
 

 51 A 
 

 52 maximumscore 1 
k = afstand (b – 1mm) : 2 
 

 53 maximumscore 2 
• 1 = loopslot / dagslot 1 
• 2 = nachtslot / kastslot 1 
 

 54 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 cilinderslot 
 veiligheidsslot 
 slot met keurmerk SKG*** 

 
 
KLEURENLEER || 
 

 55 C 
 

 56 maximumscore 2 
• 1 = oranje 1 
• 2 = paars 1 
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Vraag Antwoord Scores

ARBO || 
 

 57 C 
 

 58 B 
 

 59 C 
 

 60 B 
 
 
BESTEK || 
 

 61 maximumscore 1 
De aannemer dient de opdrachtgever direct daarvan op de hoogte te stellen. 
 

 62 A 
 

 63 A 
 

 64 C 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar de Citogroep. 
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