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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 groene ruimte GL kunnen maximaal 70 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

AANLEG LEILINDE 

Antwoord Vraag Scores

maximumscore 1  1 
2,20 meter 
 
maximumscore 2  2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
4 x 6 meter = 24 meter x 2 = 48 meter draad  
 
Opmerking:  
Als een leerling aangeeft dat hij naast de 48 meter draad extra draad voor bevestiging 
meerekent, dan is dat ook goed. 
 
juiste berekening 1 
juiste antwoord 1 
 
maximumscore 1  3 
maaiveld of maaiveldhoogte 
 

 
 4 C 

materialen aantal 

betonvoet 3 

bochten, haaks 2 

buizen van 5 meter 3 

buizen van 6 meter 2 

t-stuk 1 

maximumscore 2  5 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevulde hoeveelheid) één punt in mindering brengen. 
 
maximumscore 1  6 
met een draadspanner 
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Vraag Antwoord Score 

BEMESTINGSADVIES 

maximumscore 1  7 
Uit het antwoord moet blijken dat de worteldiepte van gras 20 cm is. 
 
maximumscore 1  8 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 koemestkorrels 
 fijn verdeelde compost 

 

 
 9 D 

maximumscore 1  10 
2 kilogram 
 
maximumscore 2  11 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
20 m x 15 m = 300 m2

300/100 = 3 
3 x 4 kg = 12 kg superfosfaat 
 
juiste berekening  1 
juiste antwoord  1 
 
maximumscore 1  12 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

 om verbranding te voorkomen 
 om de meststof sneller te laten oplossen 

 
maximumscore 1  13 
door kalk te strooien 
 

EENJARIGEN IN 2002 

 

 

 14 C 

 15 F 

maximumscore 1  16 
supermarkt 
 

 
 17 C 

januari - februari zaaien 

februari - mei ontwikkelen 

mei - september bloeien 

september - oktober zaad maken 

oktober - december afsterven 

maximumscore 1  18 
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Vraag Antwoord Score 

ONDERHOUD VAN EEN GAZON 

jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 

   X X X X X X X   

maximumscore 2  19 

 
Opmerking: 
De maand maart mag worden goed gerekend. 
Voor elke fout (verkeerd of niet aangekruiste maand) één punt in mindering brengen. 
 
maximumscore 1  20 
met verticuteren van het gazon 
 
maximumscore 1  21 
beluchten 
 
maximumscore 1  22 
kooimaaier  
 
maximumscore 1  23 
maaihoogte 
 

ONDERHOUD HAGEN 

jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

   X X X X X X    

maximumscore 2  24 

 
Opmerking: 
De maand oktober mag worden goed gerekend. 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

naknippen 3 

zijkanten 1 

bovenkant 2 

maximumscore 1  25 

 
 

 

 

 26 A 

 27 C 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 4  28 
oppervlakte haag: 
zijkanten 20 m x 1,80 m = 36 m2   36 m2 x 2 = 72 m2

kopse kanten 1,80 m x 1 m = 1,80 m2   1,80 m2 x 2 = 3,60 m2

bovenkant 20 m x 1 m = 20 m2

totale oppervlakte 72 m2 + 3,60 m2 + 20 m2 = 95,60 m2

 
benodigde tijd: 
tijd voor knippen 60 minuten / 100 m2 x 95,60 m2 = 57,36 minuten = 57 
tijd voor opruimen 60 minuten 
 
kosten totaal voor het knippen: 
totaal 60 minuten + 57 minuten = 117 minuten   117 minuten x € 0,58 = € 67,86 
 
juiste berekening oppervlakte zijkanten, kopse kanten, bovenkant 1 
juiste antwoord totale oppervlakte 1 
juiste hoeveelheid tijd 1 
juiste prijs 1 
 
Opmerking: 
Doorrekenfouten niet aanrekenen. 
 

ONTWERP EN AANLEG 

 

 

 

 29 A 

 30 C 

 31 B 

maximumscore 3  32 
6 centimeter = 6 meter 
3 centimeter = 3 meter 
 
berekening: 3 meter x 6 meter = 18 vierkante meter 
 
juiste maat aflezen 1 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

OPZOEKVRAGEN BOMEN 

 
 33 D 

maximumscore 1  34 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Platanus x acerifolia 
 Salix alba 
 Salix x sepulcralis 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  35 
Acer platanoides of Noorse esdoorn 
 
maximumscore 1  36 
Cedrus libanii 'Glauca' of atlasceder 
 

WERKHOUDING EN VEILIG WERKEN 

maximumscore 1  37 
de schouder van de gebruiker 
 

 
 38 D 

werkzaamheden soort gereedschap 
vasttikken van een trottoirtegel rubber hamer, vuisthamer met dop 
dunnen van bosplantsoen snoeizaag, takkenschaar 
houten paal in de grond slaan sleg/voorhamer/houten hamer 
snoeien van rozen snoeischaar 

maximumscore 2  39 

 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld gereedschap) één punt in mindering brengen. 
 
maximumscore 2  40 
Uit het antwoord moet blijken: 
1 = lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door 
2 = gebruik de machine niet onder vochtige omstandigheden 
3 = tijdens werkzaamheden beschermbril en gehoorbeschermers dragen. 
 
Opmerking: 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevulde betekenis) één punt in mindering brengen. 
 

AANLEG VAN EEN VIJVER 

maximumscore 1  41 
2.000 liter 
 
maximumscore 1  42 
Uit het antwoord moet blijken dat de planten onder water ook genoeg licht moeten 
kunnen krijgen. 
 
maximumscore 2  43 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
lengte: 4 m + 0,90 m + 0,90 m + 0,50 m + 0,50 m = 6,80 m 
breedte: 2 m + 0,90 m + 0,90 m + 0,50 m + 0,50 m = 4,80 m 
 
maat vijverfolie 6,80 meter bij 4,80 meter 
 
juiste berekening en uitkomst lengte 1 
juiste berekening en uitkomst breedte 1 
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Vraag Antwoord Score 

4 m x 2 m x 0,90 m = 7,2 m3

 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst  1 
 

 

KLIM- EN LEIPLANTEN 

maximumscore 2  44 

 45 A 

maximumscore 2  46 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Clematis cultivars 
 Lonicera periclymemum 
 Parthenocissus tricuspidata 
 Wisteria sinensis 

 
per juiste klimplant  1 
 

 
 47 C 

maximumscore 1  48 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

 Door de diktegroei van de uitlopers kan het rek op den duur van de muur worden 
gedrukt. 

 

 
 49 B 

vorm 3 

dode/zieke twijgen/takken 1 

twijgen/takken bij deuren en/of ramen 2 

maximumscore 1  50 

 

 

ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN 

 

 51 B 

 52 A 

maximumscore 1  53 
mechanisch of door te borstelen 
 
maximumscore 1  54 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 stomen 
 thermische onkruidbestrijding 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  55 
Uit het antwoord moet blijken dat een preventieve methode voorkomt dat er onkruid gaat 
groeien. 
 
 

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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