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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING 
 
 BLOEMBINDEN EN -SCHIKKEN CSE GL 

 
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 bloembinden en -schikken GL kunnen maximaal  
72 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

VIOOLTJES 

Antwoord Vraag Scores

maximumscore 1  1 
1 Galanthus nivalis 
2 Primula (Vulgaris Groep) 
 
Opmerking: 
Alleen bij twee juiste wetenschappelijke namen één punt toekennen. 
 

 

 

 

 2 D 

 3 D 

 4 B 

maximumscore 1  5 
Uit het antwoord moet blijken dat de bak met potgrond wordt gevuld tot ongeveer 1 cm  
onder de rand. Hierdoor is het makkelijker om water in de plantenbak te gieten. 
 

DROOGBLOEMEN 

maximumscore 2  6 
Voorbeelden van een juiste droogtechniek zijn: 

 in een kamer op de kop hangen 
 tussen (bloemen)pers of boeken leggen 
 vriesdrogen 
 in laten drogen op water/steekschuim 
 met droogpoeder (Sillicagel) 

 
per juiste droogtechniek 1 
 
maximumscore 2  7 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 Ze hebben weinig verzorging nodig. 
 Ze kunnen goed in het donker staan. 
 Ze blijven lang goed. 

 
per juiste reden 1 
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Vraag Antwoord Score 

bewering juist onjuist 
Droogsteekschuim is harder dan steekschuim voor 
snijbloemen. X  

Droogsteekschuim is goedkoper dan steekschuim voor 
snijbloemen.  X 

Droogsteekschuim neemt meer water op dan steekschuim voor 
snijbloemen.  X 

maximumscore 2  8 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 
maximumscore 1  9 
Uit het antwoord moet blijken dat het zonder glaasjes gevaarlijk is, het bloemstuk kan  
vlam vatten. 
 

ALLEMAAL BEESTJES 

 

 

 

 10 A 

 11 C 

 12 A 

maximumscore 2  13 
Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 

 bacteriën 
 schimmels 
 virussen 
 verkeerde behandeling 

 
per juiste oorzaak 1 
 

ZOU IK HIER ALSTUBLIEFT IETS MOGEN KOPEN? 

 
 14 B 

maximumscore 2  15 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 

 het volgen van een opleiding 
 het bezoeken van een beurs 
 het lezen van een vakblad 
 het informeren bij een groothandel, kweker en grossier 
 het vragen bij een collega 

 
per juiste manier  1 
 
maximumscore 1  16 
Uit het antwoord moet blijken dat dit het verlenen van goede service is, waardoor klanten 
vaker terugkomen. 
 

 17 B 
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Vraag Antwoord Score 

organisaties moet aangesloten zijn bij
Bloemenbureau Holland  
Fleurop interflora X 
Euroflorist X 
Vereniging Bloemist Winkeliers  

maximumscore 1  18 

 
 

EEN NIEUWE WONING VOOR DE PLANT 

maximumscore 1  19 
Uit het antwoord moet blijken dat de kluit voorzichtig losgeklopt moet worden alvorens  
hem eruit te halen, of als de kluit erg vastzit kan de pot kapot gemaakt worden. 
 

 

 

PRODUCTEN PRESENTEREN 

 20 B 

 21 D 

maximumscore 1  22 
Uit het antwoord moet blijken dat dit het bevorderen van de verkoop door het 
aantrekkelijk opstellen van bloemen, planten en bijartikelen is (het extra  
onder de aandacht brengen van verkoopartikelen). 
 

 
 23 C 

maximumscore 1  24 
Uit het antwoord moet blijken dat dit voor de rust / voor het overzicht is. 
 

 

 

 

 

 25 A 

 26 A 

 27 C 

 28 A 

maximumscore 1  29 
Uit het antwoord moet blijken dat dit een klant is, die regelmatig dezelfde winkel bezoekt 
en daar zijn aankopen doet. 
 

WEL OF NIET EEN KOELCEL 

maximumscore 1  30 
Uit het antwoord moet blijken dat deze bloemen niet bestand zijn tegen een temperatuur 
die lager is dan 15 ºC. 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  31 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 In drukke tijden kan de bloemist meer bloemen in voorraad hebben. 
 Sommige materialen zijn beter in een koelcel te bewaren, bijvoorbeeld 

 groenmateriaal. 
 
maximumscore 1  32 
Voorbeelden van een juist nadeel zijn: 

 Er is ruimte nodig voor een koelcel. 
 De koelcel gebruikt veel energie. 
 Niet iedere bloem kan in de koelcel bewaard worden. 
 De uitbloei wordt vertraagd, bij de klant bloeit de bloem eerder open. 

 

EEN PLANTENBAK VAN CHLOROPHYTUM EN PAPIER 

 
 33 B 

maximumscore 1  34 
Uit het antwoord moet blijken dat een trend een richting is, waarin iets zich ontwikkelt,  
een mode. 
 

kleur warm koud 
blauw  X 
oranje X  
geel X  
rood X  

maximumscore 2  35 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 
maximumscore 1  36 
geel en blauw 
 

 

HULPMIDDELEN 

 37 A 

maximumscore 1  38 
Voorbeelden van een juiste functie zijn: 

 Steekschuim dient als steekbasis voor materialen in een ondergrond. 
 Steekschuim neemt water op en geeft dit af aan het plantaardige materiaal. 

 
maximumscore 1  39 
Uit het antwoord moet blijken dat er zich anders luchtbellen in het steekschuim vormen,  
waardoor de bloemen die er ingestoken worden slap gaan hangen. 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  40 
Voorbeelden van een juist ander materiaal zijn: 

 kippengaas 
 loodprikker 
 stopgroen 

 

gebruik / functie draaddikte 
in mm naam 

voor zeer kwetsbare bloemen 
(bijvoorbeeld hyacinten), corsages 0,28 zilver draad 

voor corsages, blaadjes, besjes, 
kleine bloemen 0,4 corsage draad 

voor bruidswerk, groter blad, 
bloemen 0,6 dun anjer draad 

voor zware materialen 1,5 dikke pook 

maximumscore 2  41 

 

Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevulde naam) één punt in mindering brengen. 
 
maximumscore 2  42 
Voorbeelden van een juiste functie zijn: 

 vormen van blad of stelen 
 vervangen van stelen 
 verlengen van stelen 
 verstevigen van stelen 

 
per juiste functie  1 
 
maximumscore 1  43 
Uit het antwoord moet blijken dat het geen tijd kost om te maken, het is meteen  
gebruiksklaar. 
 
maximumscore 1  44 
ondergrond 1: graftak of wandstuk 
ondergrond 2: bruidswerk 
ondergrond 3: autotoef 
 
Opmerking: 
Alleen bij het noemen van drie juiste ondergronden één punt toekennen. 
 
maximumscore 1  45 
een driehoek 
 

500012-1-616c 7 



 
 
 
 

Vraag Antwoord Score 

DIVERSE ONDERGRONDEN 

maximumscore 2  46 
Voorbeelden van een juist materiaal zijn: 

 rotan 
 pitriet 
 bamboe 
 raffia 
 maïs 
 lavendel 
 kokos 

 
per juist materiaal 1 
 
maximumscore 2  47 
• Niet op een te vochtige plaats, want dan gaan de manden schimmelen en rotten. 1 
• Niet op een te warme plaats, want dan drogen de manden uit, daardoor breken ze 

makkelijk. 1 
 

 eindproducten 
grondstoffen beton glas kristal plastic 
zand, soda en lood   X  
zand, aardolie, steenkool en stikstof    X 
zand, cement, kalk, water en puin X    
zand, soda en kalksteen  X   

maximumscore 2  48 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

 
 49 C 

maximumscore 1  50 
Voorbeelden van een juiste voorzorgsmaatregel zijn: 

 een binnenbak plaatsen 
 een laag plastic folie plaatsen 
 coating of verf aanbrengen 

 

SPECIALE DAGEN VOOR SPECIAAL BLOEMWERK 

 wel belangrijk niet belangrijk 
Kerst X  
Hemelvaart  X 
Pasen X  
Valentijn X  
sinterklaas  X 

maximumscore 2  51 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  52 
Uit het antwoord moet blijken dat het om gevoelens van liefde gaat. 
 

 
 53 D 

maximumscore 1  54 
Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 

 Er is een speciale bloemendag in het buitenland.  
 Er is meer vraag dan aanvoer. 

 
maximumscore 1  55 
Uit het antwoord moet blijken dat dit dagen zijn, die voor de verkoop extra omzet  
betekenen. 
 

IN DE VORM VAN EEN DRIEHOEK 

 
 56 A 

maximumscore 1  57 
Uit het antwoord moet blijken dat symmetrisch betekent dat twee helften elkaars 
spiegelbeeld zijn / gelijk zijn. 
 

snijbloemen langwerpig rond samengesteld 
Aconitum napellus X   
Campanula glomerata  X  
Gypsophila paniculata   X 
Paeonia Lactiflora Groep  X  
Zinnia elegans  X  

maximumscore 2  58 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

 
 

 59 D 

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 27 mei naar de Citogroep. 
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