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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING 
 
 DIERHOUDERIJ EN -VERZORGING 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 dierhouderij en -verzorging GL kunnen maximaal  
73 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

INWENDIGE EN UITWENDIGE PARASIETEN BIJ SCHAPEN 

Antwoord Vraag Scores

maximumscore 2  1 
 
parasiet inwendige parasiet uitwendige parasiet 
maagdarmworm X  
lintworm X  
longworm X  
oormijt  X 
schurftmijt  X 
 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

 
 2 B 

maximumscore 1  3 
in september 
 
maximumscore 1  4 
door ei-uitscheiding van de ooien 
 
maximumscore 1  5 
in maart en oktober 
 
Opmerking: 
Alleen bij twee juist genoemde maanden één punt toekennen. 
 
maximumscore 1  6 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Door de ei-uitscheiding van de ooien worden de lammeren telkens weer besmet. 
 De lammeren hebben nog geen weerstand opgebouwd tegen de wormen. 

 

 

 

 

 7 B 

 8 A 

 9 B 
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Vraag Antwoord Score 

VOGELPEST 

 
 10 D 

maximumscore 1  11 
Uit het antwoord moet blijken dat dit de tijd is tussen het infecteren en het vertonen van 
het ziektebeeld. 
 
maximumscore 2  12 
Voorbeelden van een juist symptoom zijn: 

 suffigheid 
 minder eetlust 
 minder eieren 
 snotneus 
 zwelling aan kop en hals 
 verkleurde kam 

 
bij vier juiste symptomen  2 
bij drie juiste symptomen  1 
bij twee of minder juiste symptomen  0 
 
maximumscore 1  13 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 

 via luchtwegen 
 via oogvocht 
 via mest 

 

 
 14 C 

maximumscore 2  15 
Voorbeelden van een juiste maatregel zijn: 

 minimaliseren van contact 
 korte en schone route voor veevoerleverancier 
 bezoekers moeten zich eerst melden 
 zorgen voor bedrijfskleding 
 bakken/matten met ontsmettingsmiddel 

 
per juiste maatregel 1 
 
maximumscore 1  16 
Uit het antwoord moet blijken dat hieronder het uit voorzorg toedienen van antistoffen 
wordt verstaan. 
 
Opmerking: 
Als een kandidaat het (in)enten van dieren of het toedienen van dode of verzwakte 
ziektekiemen (entstof) heeft opgeschreven, mag dit ook goed worden gerekend. 
 

 

KONIJNENRASSEN 

 

 17 D 

 18 C 
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Vraag Antwoord Score 

 19 
 

 

A 

 20 A 

maximumscore 1  21 
Uit het antwoord moet blijken dat het konijn hier de nodige voedingsstoffen uit haalt 
(eiwitten, vitaminen B en K, mineralen). 
 

VOEDING WOLF EN HOND 

maximumscore 1  22 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Vezelrijk voedsel zorgt voor een betere werking van de darmen. 
 Er zitten vitamines en mineralen in. 

 

 
 23 B 

maximumscore 1  24 
Uit het antwoord moet blijken dat een hond tot huisdier wordt gemaakt. 
 
maximumscore 2  25 
 
uitspraken juist onjuist 
Een hond eet uitsluitend vlees.  X 
Een hond heeft alleen maar knobbelkiezen.  X 
Een hond die poep eet, heeft ergens een tekort aan.  X 
Een jonge hond moet extra veel eiwit hebben. X  
 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

 

 

 

 26 C 

 27 B 

 28 D 

maximumscore 1  29 
Uit het antwoord moet blijken dat de kunstmelk dan onderhevig is aan bederf 
(ziektekiemen). 
 

 
 30 C 
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Vraag Antwoord Score 

KOEIEN IN DE STAL 

maximumscore 1  31 
1 grupstal 
2 potstal 
3 ligboxenstal  
 
Opmerking: 
Alleen bij drie juiste huisvestingsvormen één punt toekennen. 
 
maximumscore 2  32 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 

 makkelijker voeren/melken 
 makkelijker te automatiseren 
 makkelijker opsporen van tochtige dieren 
 meer beweging voor de dieren (diervriendelijker) 
 verlichting van de arbeid 

 
per juist voordeel 1 
 
maximumscore 1  33 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Er wordt vooral vaste mest geproduceerd. 
 De ammoniakemissie is minder. 

 
maximumscore 1  34 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 

 Het diagonale voerhek is goedkoper. 
 Het diagonale voerhek kan worden gebruikt voor koeien van alle leeftijdscategorieën. 
 Het diagonale voerhek is minder onderhoudsgevoelig. 

 
maximumscore 1  35 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 

 Bij het Zweeds zelfsluitend voerhek kunnen ook koeien met hoorns gemakkelijk in en 
uit. 

 Bij het Zweeds zelfsluitend voerhek kan de boer gemakkelijker door het voerhek 
heenstappen. 

 
maximumscore 1  36 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 Op deze manier kan de drinkwaterbak niet vervuilen. 
 Op deze manier kan het water niet bevriezen. 
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Vraag Antwoord Score 

HET GEBRUIKSDOEL VAN PAARDEN VROEGER EN NU 

 
nummer van 

de 
afbeelding 

cross-country (horse trials) 3 
polo 1 
mennen: rijden met éénspan 7 
rodeo: lassorijden 2 
harddraverij: drafsport 4 
vossenjacht of slipjacht 6 
rensport: vlakke baanrennen 5 
dressuur 8 

maximumscore 2  37 

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

DE DAGELIJKSE TIJDSBESTEDING VAN EEN PAARD 

 
 38 C 

maximumscore 2  39 
Voorbeelden van een juiste bezigheid zijn: 

 spelen 
 vechten 
 sociale interactie 
 rangorde bepalen 
 paren 

 
per juiste bezigheid 1 
 

HOORT EEN PAARD OP STAL? 

maximumscore 1  40 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 Een paard is een vluchtdier en heeft veel beweging nodig. 
 Een paard op stal krijgt te weinig beweging (koliek). 
 Een paard kan weinig sociaal gedrag vertonen. 

 
maximumscore 2  41 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 

 Het dier is makkelijker te vangen. 
 Het dier blijft schoon en droog. 
 Het dier is eenvoudig te voorzien van voer en water. 
 De eigenaar hoeft niet te beschikken over een groot stuk land. 

 
per juist voordeel 1 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  42 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 verstopping van de darmen 
 hevige darmpijnen 

 
maximumscore 1  43 
Voorbeelden van een juist stereotiep gedrag zijn: 

 kribbebijten 
 luchtzuigen 
 kloppen 
 mest eten 

 

HUISVESTINGSSYSTEMEN VOOR PAARDEN 

maximumscore 1  44 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 In een box heeft een paard meer bewegingsvrijheid. 
 In een box heeft een paard een groter oppervlak. 
 In een box is een paard niet aangebonden. 

 
maximumscore 2  45 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(2 x 1,60)2 = 10,24 m2

 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 
maximumscore 1  46 
Uit het antwoord moet blijken dat de paniekhaak in geval van nood onder spanning direct 
open te maken is. 
 
maximumscore 2  47 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 

 meer sociaal contact 
 meer natuurlijk gedrag 
 dieren kunnen rangorde bepalen 
 minder stalondeugden (kribbebijten, deur kloppen en dergelijke) 

 
per juist voordeel 1 
 

STALINRICHTING EN STALKLIMAAT 

 
 48 B 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 2  49 
 
stelling juist onjuist 
De uitgaande lucht is kouder dan de binnenkomende lucht.  X 
Door wind kan de ventilatie worden bevorderd.  X 
Bij meer dieren in de stal is meer ventilatie nodig. X  
 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 
maximumscore 2  50 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

 aanvoer van zuurstof voor de ademhaling van de paarden 
 aanvoer van frisse lucht 
 afvoer van door het dier geproduceerde gassen 
 afvoeren van overtollige waterdamp/zweet  
 afvoeren van overtollige warmte 
 afvoer van schadelijke gassen 

 
per juiste reden 1 
 
maximumscore 2  51 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 

 De paarden krijgen gedoseerd krachtvoer. 
 Er kan volgens de norm gevoerd worden. 
 De opname per dier kan gecontroleerd worden. 
 Het is minder arbeidsintensief. 

 
per juist voordeel 1 
 
maximumscore 1  52 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 De veulens kunnen door de andere dieren gewond raken. 
 De hygiëne is onvoldoende. 
 De merrie kan bij het werpen moeilijk geholpen worden. 

 

A-BROK 

 
 53 C 

maximumscore 2  54 
Een juiste berekening is: 
5 x € 14,50 = € 72,50 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 2  55 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
10 x € 14,50 = € 145,00 
10 x € 14,10 = € 141,00 -
   €   4,00 
Er is € 4,00 prijsverschil. 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 
maximumscore 3  56 
Een juiste grafiek is: 
 

mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14

2002

2003

Legenda:

 
 
augustus juist aangegeven 1 
september juist aangegeven 1 
oktober juist aangegeven 1 
 
 
 

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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