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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 uiterlijke verzorging KB kunnen maximaal 85 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

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

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
Het gedrag waarvan mensen vinden dat het typisch bij een bepaalde rol / bij een 
bepaalde rol van personen hoort. 
 
Indien het antwoord bestaat uit een voorbeeld van een rol of rolpatroon 0 
 

 3 maximumscore 2 
vier gevolgen, bijvoorbeeld: 

 het gebit wordt slechter 
 de haren worden dunner / grijs 
 de botten worden brozer / ontkalken 
 het kraakbeen wordt dunner / mensen worden kleiner / krimpen 
 de bloedsomloop wordt slechter 
 de hartspier wordt slapper / de conditie wordt minder 
 de huid wordt dunner / krijgt ouderdomsvlekken 
 er is meer kans op ouderdomsziekten 

 
vier gevolgen correct 2 
drie gevolgen correct  1 
minder dan drie gevolgen correct  0 
 
Indien specifieke zintuigen zijn genoemd 0 
 

 4 maximumscore 2 
vier verschijnselen, bijvoorbeeld: 

 vaak naar het toilet moeten 
 veel dorst hebben 
 meer eten 
 jeuk  
 ontstekingen genezen minder snel 
 dikker worden 
 moe en lusteloos zijn 
 oogklachten / slecht zien  
 tandvleesontsteking  
 het optreden van een hypo of een hyper 

 
vier verschijnselen correct 2 
drie verschijnselen correct 1 
minder dan drie verschijnselen correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 2 
drie van de volgende redenen: 

 Ze wil geld verdienen. 
 Ze wil een vaste dagindeling. 
 Ze wil in contact komen met andere mensen. 
 Ze wil een nieuwe rol / identiteit (want het werk bepaalt wie je bent en hoe je jezelf 

ziet).  
 Ze wil een nieuw doel in haar leven. 
 Ze wil haar kennis / vaardigheden ontwikkelen. 

 
drie redenen correct 2 
twee redenen correct 1 
één reden correct 0 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
drie van de volgende redenen: 

 omdat ze zich laten beïnvloeden door de mening van klasgenoten / collega’s 
 omdat het te duur is / omdat ze er niet veel geld aan willen besteden 
 omdat de gewoonten binnen hun cultuur/godsdienst anders zijn 
 omdat er aparte regels zijn voor hun beroep / omdat ze beroepskleding dragen 
 omdat ze zich niets aantrekken van de reclame 
 omdat ze kleding / hoe ze eruitzien niet belangrijk vinden 

 
drie redenen correct 2 
twee redenen correct  1 
één reden correct  0 
 

 8 maximumscore 2 
drie van de volgende redenen: 

 omdat het een natuurlijke behoefte is 
 omdat voedsel energie levert voor de lichaamscellen 
 om het lichaam te laten groeien 
 om dode cellen te vervangen 
 om weerstand tegen ziekten te krijgen 
 omdat ze het gezellig vinden (sociale kant) 
 omdat ze zich door gezond eten en drinken in geestelijk en/of lichamelijk opzicht 

fitter voelen 
 
drie redenen correct 2 
twee redenen correct 1 
één reden correct 0 
 

 9 B 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 3 
 
vitamine werking 
B 1 goed voor weerstand tegen huidontstekingen / huiduitslag / jeuk /  

   schilferige huid / gebarsten lippen / ingescheurde mondhoeken  
 
2 voorkomt slechte eetlust / prikkelbaarheid  
 

D 1 goed voor de botvorming / goed bij huidziekten en huidaandoeningen 
 
2 voorkomt tandbederf / bloedarmoede 
 

H 1 helpt bij vette huid / acne / huidontstekingen 
 
2 voorkomt roos / haaruitval / haarkleurveranderingen 

 
voor elke vitamine: 
per twee correcte voorbeelden 1 

 
 11 maximumscore 2 

twee van de volgende voorbeelden: 
 IJzer komt voor in hemoglobine. Dit speelt een rol bij de zuurstofopname uit de 

longen. 
 Vitamine C heeft een positieve invloed op de weerstand tegen ziekten. 
 Kalk speelt een rol bij de opbouw en het in stand houden van het skelet / gebit. 

 
per correct voorbeeld 1 
 

 12 maximumscore 2 
twee van de volgende punten: 

 (in de gerechten zit) geen vlees 
 (in de gerechten zit) geen vis 
 er zijn geen (dode) dieren verwerkt in de gerechten 
 er zijn gerechten met andere eiwitten dan dierlijke 

 
per correct punt 1 
 

 13 maximumscore 2 
drie van de volgende voorbeelden: 

 de verzorging na kleine onreinheden / zich wassen na toiletbezoek in plaats van 
gebruik van toiletpapier 

 het bezoeken van de hamam / het badhuis (in Turkije en Marokko)  
 de sauna (in Scandinavië) 
 hennabeschildering door vrouwen in Marokko 
 de haardracht in afro-culturen  

 
drie voorbeelden correct  2 
twee voorbeelden correct 1 
één voorbeeld correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

DE MOEDER VAN ELLIS BIJ DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE || 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 2 
drie van de volgende maatregelen: 

 zich dagelijks / goed wassen 
 de oksels ontharen 
 antitranspirant gebruiken 
 schone kleding dragen 
 kleding dragen van vochtopnemend materiaal 
 in beperkte mate gebruikmaken van eau de toilette / parfum / lekker geurtje 

 
drie maatregelen correct 2 
twee maatregelen correct 1 
één maatregel correct 0 
 
Indien is geantwoord: eau de toilette / parfum / lekker geurtje gebruiken, zonder de  
toevoeging ‘beperkt’ 0 
 

 16 maximumscore 2 
juiste volgorde: 5-2-1-4-3-6 of 5-2-4-1-3-6 
 
volgorde volledig correct 2 
alle andere antwoorden 0  
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 3 
• 1  (eye make-up remover) – verwijdert de oogmake-up 1 
• 2  (cleansing milk) – verwijdert het dagelijkse vuil en make-up 1 
• 5  (lotion) – verwijdert de laatste vetresten van de reinigingsmelk 1 
 
Opmerking 
Alleen één punt toekennen als zowel het nummer als de werking juist is. 
 

 19 maximumscore 2 
• Ze heeft losse haren. 
• Ze steunt met één elleboog op de behandelstoel. 
• Haar kruk staat te hoog waardoor haar voeten niet naast elkaar en op de grond 

staan. 
• Ze zit te veel gebogen over de klant. 
 
vier fouten correct 2 
drie fouten correct 1 
minder dan drie fouten correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 4 
• gegevens en afwijkingen 3 
• huidsoort 1 
 
  voor-

hoofd 
neus wangen kin 

sterk   x  doorbloeding 
weinig x x  x 
veel x x  x talgproductie 
weinig   x  
grof  x  x poriën 
fijn   x  

 
bijzonderheden: afwijkingen in de pigmentering ■ ja  □ nee 
     verhoorning ■ ja  □ nee 
     talgproductie ■ ja  □ nee 
     beharing □ ja  ■ nee 
 
 huidsoort  □ droog   □ normaal 
    ■ gecombineerd □ vet 
 
- gegevens en afwijkingen 
       15 kruisjes/hokjes correct ingevuld 3 
10 - 14 kruisjes/hokjes correct ingevuld 2 
  5 -   9 kruisjes/hokjes correct ingevuld 1  
minder dan 5 kruisjes/hokjes correct ingevuld 0 
 
- huidsoort: gecombineerd 1 
 

 21 B 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
• 1 KEMA-keurmerk  1 
• 2 CE-keurmerk 1 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 2 
het antwoord moet de volgende strekking hebben: 
• door tussentijds te controleren 1 
• en dan haar planning bij te stellen 1 
of 
• door (het werk) te evalueren 1 
• en verbeteringen te bedenken 1 
 

 26 maximumscore 2 
de correcte combinaties: 1b – 2c – 3d – 4a 
 
vier combinaties correct 2 
twee combinaties correct 1 
minder dan twee combinaties correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

 27 B 
 

 28 C 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 3 
• met een spatel wat lippenstift afschrapen 1 
• met een lippenpenseel de lippenstift opbrengen 1 
• de lippenstift afvloeien met een tissue en nog een keer opbrengen  1 
 

 31 maximumscore 2 
• onder de jukbeenderen en aan de zijkant van de wangen 1 
• in de vorm van een driehoek 1 
 

 32 B 
 
 
DE OMA VAN ELLIS BIJ DE KAPSTER || 
 

 33 B 
 

 34 B 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
twee van de volgende redenen: 

 om de juiste producten te kunnen kiezen 
 om de juiste behandelingen te kunnen kiezen 
 om de klant goed te kunnen adviseren  

 
per correcte reden 1 
 

 37 maximumscore 2 
twee van de volgende gegevens: 

 het type haar (droog, vet of normaal) 
 de conditie van het haar (gezond, beschadigd, poreus) 
 haaraandoeningen 
 de kleur van het haar 

 
per correct gegeven 1 
 

 38 maximumscore 2 
− door te kijken / het haar en de huid te bekijken 
− door te voelen / aan het haar te voelen 
− door vragen te stellen 
 
drie manieren correct 2 
twee manieren correct 1 
één manier correct 0 
 

 39 A 



 

500014-1-690c 9 

Vraag Antwoord Scores

 40 maximumscore 2 
• de vorm van het haar 1 
• de dikte van het haar 1 
 

 41 maximumscore 2 
Het antwoord moet de volgende strekking hebben: 

 ze moet de haardikte één keer gewoon meten 
 dan moet ze een lus in het haar leggen en een tweede keer meten 
 als de tweede meting het dubbele aangeeft van de eerste, gaat het om bandhaar 

 
drie elementen correct 2 
twee elementen correct 1 
één element correct 0 
 

 42 maximumscore 1 
een kleurenstaalkaart 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 2 
vier van de volgende: 

 föhn 
 föhnborstel 
 vorkkam 
 grove kam 
 puntkam 
 föhnversteviger 
 haarlak 
 afdeelklemmen 

 
vier gereedschappen en/of producten correct 2 
drie gereedschappen en/of producten correct 1 
minder dan drie gereedschappen en/of producten correct 0 
 

 45 maximumscore 1 
het verkort de droogtijd / dan droogt het haar sneller / om voor te drogen  
 

 46 maximumscore 2 
drie van de volgende redenen:  

 om de houdbaarheid van het kapsel te verlengen 
 om het haar meer volume te geven 
 om het haar tegen de hitte van de föhn te beschermen        
 om het haar te laten glanzen 
 om het haar minder snel statisch te laten worden 
 om het drogen sneller te laten verlopen 

 
drie redenen correct 2 
twee redenen correct 1 
één reden correct 0 
 



 

5

Vraag Antwoord Scores

 47 maximumscore 1 
Dilek heeft gelijk, want afdelen is alleen nodig bij lang haar / bij haar dat langer is dan 
7 cm. 
 
Opmerking 
Er mag alleen een punt worden toegekend als ook de juiste reden is genoemd. 
 

 48 maximumscore 2 
 
föhnborstels achterpartij bovenop 
dik   x 
dun x  
plat   
rond x x 
 
vier kruisjes correct ingevuld 2 
drie kruisjes correct ingevuld 1 
minder dan drie kruisjes correct ingevuld 0 
 

 49 D 
 

 50 A 
 

 51 C 
 

 52 maximumscore 1 
2 (een krultang) en 4 (een thermoborstel) 
 

 53 maximumscore 1 
de föhnborstel 
 
 
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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