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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 mode en commercie KB kunnen maximaal 60 
scorepunten worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt een punt toegekend. 
 

RUITERSPORTZAAK DAISY 

 

 

 

Antwoord Vraag Scores

 1 A 

 2 B 

 3 C 

maximumscore 2  4 
vijf onderdelen waarop huisstijl is terug te vinden, bijvoorbeeld: 

 logo 
 briefpapier 
 visitekaartjes 
 etalage 
 interieur 
 kleding van het personeel 
 draagtassen 
 rekeningen 
 de winkelpui 

 
vijf onderdelen correct 2 
vier onderdelen correct 1 
minder dan vier onderdelen correct 0 
 
maximumscore 2  5 
een voorbeeld van service tijdens de koop, bijvoorbeeld: 

 de klant een kop koffie geven 
 kleding (gratis) op maat laten maken 
 advies geven 
 de klant een welkomstattentie aanbieden 

 
een voorbeeld van service na de koop, bijvoorbeeld: 

 de mogelijkheid tot ruilen bieden 
 de mogelijkheid tot geld retour bieden 
 een goede klachtenafhandeling bieden 

 
per correct voorbeeld 1 
 

 6 B 
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Vraag Antwoord Score 

 7 
 
B 

maximumscore 1  8 
een antwoord met de volgende strekking: 
Synthetisch materiaal vervormt of verliest zijn eigenschappen bij hoge temperaturen. 
 
maximumscore 1  9 
een nadeel, bijvoorbeeld: 

 Sommige synthetische materialen nemen slecht vocht op en voelen daardoor snel  
klam. 

 Sommige synthetische materialen zijn niet warmte-isolerend. 
 Sommige synthetische materialen zijn snel statisch geladen. 
 Bij sommige synthetische materialen komen snel kleine vezelbolletjes op de stof. 
 Sommige synthetische materialen mogen niet in de droger. 

 
maximumscore 1  10 
fitting code: LW 
 
maximumscore 1  11 
een reden met de volgende strekking: 

 Lederen rijlaarzen hebben geen standaardmaten, waardoor je meer risico loopt om 
een bepaalde maat niet te verkopen. 

 De maatserie van lederen rijlaarzen is heel uitgebreid, waardoor de inkoopwaarde 
van de voorraad relatief hoog is. 

 Lederen rijlaarzen zijn kostbaar, waardoor de inkoopwaarde relatief hoog is. 
 
maximumscore 1  12 
twee maatregelen, bijvoorbeeld: 

 etiketten met magneetstrips (in combinatie met alarmpoortjes) aan de artikelen 
bevestigen 

 artikelen achter glas opbergen 
 artikelen in een blisterverpakking verkopen 
 artikelen op of achter de toonbank presenteren 

 
twee maatregelen correct 1 
 
maximumscore 1  13 
een antwoord met de volgende strekking: 
Controleren wat de totale waarde van de voorraad is en of er derving is. 
 
maximumscore 1  14 
balansen 
 

HEMA 

 
 15 C 

maximumscore 1  16 
een antwoord met de volgende strekking: 
Als een klant, doordat hij ontevreden is, niet meer in de winkel komt of voor negatieve 
mond-tot-mond reclame zorgt, mist de winkelier hierdoor inkomsten. 
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Vraag Antwoord Score 

een maatregel, bijvoorbeeld: 
 open deuren 
 open etalage 
 géén etalage 

 

 

maximumscore 1  17 

 18 A 

maximumscore 1  19 
een antwoord met de volgende strekking: 
Koopkracht is de hoeveelheid geld die iemand heeft om aan aankopen te besteden. 
 

 

 

 

 

 20 B 

 21 A 

 22 A 

 23 B 

maximumscore 1  24 
ijzeren voorraad 
 
maximumscore 1  25 
een goede eigenschap die andere stoffen van synthetische vezels meestal niet hebben, 
bijvoorbeeld: 

 Het voert het lichaamsvocht af. 
 Het houdt de lichaamstemperatuur vast. 
 Het is ademend. 

 
maximumscore 1  26 
lingerie (onderkleding) 
 
maximumscore 1  27 
beenmode 
 
maximumscore 1  28 
tricot 
 

MISS ETAM 

maximumscore 1  29 
centraal magazijn 
 
maximumscore 1  30 
twee kenmerken, bijvoorbeeld: 

 niet toegankelijk voor alle personeelsleden 
 er is een magazijnmedewerker werkzaam 

 
twee kenmerken correct 1 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  31 
een maatregel, bijvoorbeeld: 

 Tassencontrole uitvoeren bij vertrek van het personeel. 
 Eigen aankopen in de winkel mogen alleen bij de bedrijfsleiding plaatsvinden. 
 Familie, vrienden en kennissen van een winkelmedewerker mogen niet door de 

winkelmedewerker zelf geholpen worden. 
 

 

 

 

 

 32 B 

 33 A 

 34 A 

 35 A 

maximumscore 1  36 
indirecte verkoop 
 
maximumscore 2  37 
twee kenmerken van een worker, bijvoorbeeld: 

 wijde broek 
 rechte pijpen 
 veel zakken 
 veel deelnaden 
 opgenaaide gereedschapslus 

 
per correct genoemd kenmerk 1 
 

 

 

 38 B 

 39 B 

maximumscore 1  40 
Gerecyclede kleding is gemaakt van materiaal dat is hergebruikt. 
 
maximumscore 2  41 
een correct antwoord bestaat uit twee elementen: 
• de taillemaat en beenlengtemaat 1 
• in inches 1 
 
maximumscore 1  42 
maat 38 
 

 
 43 A 

maximumscore 2  44 
twee voorbeelden van een c-merk, bijvoorbeeld: 

 Yes or No (V&D) 
 Westbound (V&D) 
 Yessica (C&A) 
 Canda (C&A) 
 Bijenkorf collection (Bijenkorf) 

 
per correct voorbeeld 1 
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Vraag Antwoord Score 

MODESHOW 

 

 

 

 

 45 C 

 46 C 

 47 B 

 48 B 

maximumscore 1  49 
twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 trainingspakken 
 (open) basketbalschoenen 
 grote wijde broeken met laaghangende kruizen 
 vissershoedjes, later baseballpetjes met de klep naar achteren 

 
twee voorbeelden correct 1 
 

 

 

 

 50 B 

 51 B 

 52 C 

maximumscore 1  53 
Het was een werkbroek voor cowboys en goudzoekers. 
 

 

 
 
 
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. 
 

 54 B 

 55 C 
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