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 ZORG EN WELZIJN-BREED 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 zorg en welzijn-breed GL kunnen maximaal  
65 scorepunten worden behaald. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
WERKEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJK BEPERKING || 
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
twee punten, bijvoorbeeld: 

 de temperatuur van het water 
 bijzondere huidverzorgingsproducten 
 bijzondere aandachtspunten (pijn) 
 regelmatig vragen of alles in orde is 
 stevig of voorzichtig wassen/afdrogen 
 smetplekken goed drogen 
 oordopjes (geen water in de oren) 
 uitglijden/vallen voorkomen 
 niet alleen laten 

 
per correct punt 1 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 De desinfecterende zeep is alleen nodig in geval van infectie of bij kans op 
besmetting, 

 De desinfecterende zeep doodt ook nuttige bacteriën die zich op de huid bevinden. 
Hierdoor wordt het natuurlijke evenwicht verstoord. 

 
 6 maximumscore 1 

Door het wassen verdwijnt het natuurlijke vetlaagje van de huid, met bodylotion kun je 
dit aanvullen. 
 

 7 maximumscore 1 
de regelingen in verband met de arbeidsomstandigheden op het werk 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
één dienst, bijvoorbeeld: 

 wasverzorging 
 beveiliging 
 voedingsverzorging 
 schoonmaak 
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Vraag Antwoord Scores

 10 B 
 
 
VERPLEEGHUIS ZONNEWENDE || 
 

 11 maximumscore 2 
drie activiteiten, bijvoorbeeld hulp bij: 

 het aankleden  
 de toiletgang 
 het wassen 
 het douchen 
 het eten 

 
drie activiteiten correct 2 
twee activiteiten correct 1 
één of geen activiteiten correct 0 
 

 12 maximumscore 2 
twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 vaste tijd voor opstaan 
 vaste tijd voor naar bed gaan 
 op vaste tijden koffie en maaltijden 
 vaste tijden voor religie 

 
per correct antwoord  1 
 
Opmerking 
In het antwoord moet duidelijk zijn dat er structuur en regelmaat wordt geboden in tijd, 
dag, de persoon of de manier waarop. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 5 
 

activiteiten hygiënisch ergonomisch milieubewust 
afval scheiden   x 

 
als verzorgende je nagels 
kortgeknipt houden 

x   

benodigde middelen en materialen 
binnen handbereik plaatsen 

 x  

brede deuropeningen  x  
 

de kraan niet onnodig laten lopen   x 
 

desinfecterende zeep gebruiken bij 
infecties 

x   

de verwarming op de juiste 
temperatuur instellen 

  x 

geen schoenen met gladde zolen 
dragen 

 x  

disposables gebruiken 
 

x   

je handen wassen 
 

x   

muurbeugels en handgrepen in de 
badruimtes 

 x  

werken in een goed verlichte 
ruimte 

 x  

de juiste dosering gebruiken van 
schoonmaakmiddelen 

  x 

zo min mogelijk drempels in het 
gebouw 

 x  

 
14 - 13 kruisjes correct ingevuld 5 
12 - 11 kruisjes correct ingevuld 4 
10 -   9 kruisjes correct ingevuld 3 
  8 -   7 kruisjes correct ingevuld 2 
  6 -   5 kruisjes correct ingevuld 1 
minder dan 5 kruisjes correct ingevuld 0 
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 2 
drie vragen, bijvoorbeeld: 

 Op welke afdelingen mag ik stage lopen? 
 Wat zijn mijn werkzaamheden op de afdeling? 
 Wat is de dag-/werkindeling? 
 Aan welke regels moeten verzorgenden zich houden? 
 Hoe wordt er omgegaan met de privacy van de cliënten? 
 Wat verwacht het verpleeghuis van mij? 

 
drie vragen correct 2 
twee vragen correct 1 
één of geen vragen correct 0 
 
Opmerking 
vragen die niet over de inhoud van het werk gaan 0 
 

 15 C 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 2 
 
werkzaamheden dagelijks wekelijks maandelijks 

afwassen x   

beddengoed verschonen  x  

koelkast uitruimen en schoonmaken   x 

opruimen losliggende spullen x   

vuilnisbak legen  x  

voorraadkast schoonmaken   x 

woonkamer stofzuigen  x  

 
7 kruisjes correct ingevuld 2 
6 kruisjes correct ingevuld 1 
minder dan 6 kruisjes correct ingevuld 0 
 

 18 maximumscore 1 
Een ragebol, want daaraan zit een lange steel waardoor je bij het plafond kunt komen. 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 werken volgens een bepaalde volgorde of protocol 
 planmatig werken binnen een gegeven tijd 

 
 20 maximumscore 2 

drie verschillende soorten schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld: 
 reinigingsmiddelen 
 onderhoudsmiddelen 
 gecombineerde reinigings- en onderhoudsmiddelen 
 desinfecteermiddelen 
 oplosmiddelen 

 
drie schoonmaakmiddelen correct 2 
twee schoonmaakmiddelen correct 1 
één of geen schoonmaakmiddelen correct 0 
 

 21 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 een reinigingsmiddel (sanitairreiniger)  
 een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel  

 
Opmerking 
Indien een merknaam als antwoord gegeven. 0 
 
 
HET WOONZORGCENTRUM || 
 

 22 maximumscore 1 
twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 de linnendienst 
 de schoonmaakdienst 
 het magazijn 
 receptie 
 technische dienst 

 
twee correcte voorbeelden 1 
minder dan twee correcte voorbeelden 0 
 

 23 maximumscore 1 
Om te voorkomen dat mensen ziek worden door voedselvergiftiging of voedselinfectie. 
Hierdoor wordt er rekening gehouden met hygiëne. 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
vijf punten, bijvoorbeeld: 

 het jaargetijde 
 de gelegenheid 
 dieet, geloof, levensovertuiging 
 het budget 
 beschikbare keukenapparatuur 
 vaardigheden van de bewoners 
 de beschikbare tijd 
 de Voedingswijzer 

 
vijf punten correct 2 
vier punten correct 1 
minder dan vier punten correct 0 
 

 25 maximumscore 1 
vegetarisch 
 

 26 maximumscore 1 
twee producten/levensmiddelen, bijvoorbeeld: 

 kaas 
 tofu 
 tempeh 
 quorn 
 ei 
 granen/peulvruchten  
 een product gebaseerd op een van de genoemde levensmiddelen 

 
twee producten/levensmiddelen correct 1 
één of geen producten/levensmiddelen correct 0 
 

 27 maximumscore 1 
door gevarieerd te eten krijg je alle benodigde voedingstoffen binnen 
 

 28 maximumscore 2 
vier taken, bijvoorbeeld: 

 leiding geven aan het personeel 
 zorgen voor een goede werksfeer 
 dienstroosters maken 
 ziekteverzuim bijhouden 
 de voortgang van de werkzaamheden in de gaten houden 
 de kwaliteit van de voedingdienst in de gaten houden 
 de inkoop 

 
vier taken correct 2 
drie taken correct 1 
minder dan drie taken correct 0 
 
 



 

500014-1-606c 9 

Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 1 
twee vragen, bijvoorbeeld: 

 Wilt u koffie, thee of iets anders? 
 Wilt u melk, suiker, en hoeveel? 
 Hoeveel kopjes wilt u drinken? 
 Wilt u er een koekje bij? 

 
twee vragen correct 1 
minder dan twee vragen correct 0 
 

 30 maximumscore 1 
Karina toont geen begrip voor de gevoelens en wensen van de zorgvrager 
 

 31 maximumscore 1 
twee punten, bijvoorbeeld: 

 de versheid van de producten 
 de hoeveelheid (klopt dat met bestelling) 
 de houdbaarheidsdatum 
 zijn er producten beschadigd 
 klopt de rekening 

 
twee punten correct 1 
minder dan twee punten correct 0 
 

 32 maximumscore 2 
koffiemelk: b – d – c – a 
blikjes mais: c – d – a –b 
koekjes: d – c – b – a 
 
drie punten correct 2 
twee punten correct 1 
minder dan twee punten correct 0 
 

 33 maximumscore 1 
vier materialen, bijvoorbeeld: 

 reinigingsmiddelen 
 emmers 
 vuilniszak 
 stoffer en blik 
 werkdoeken 
 stofwisapparaat 
 stofdoek 
 trekker 
 spons en zeem 

 
vier materialen correct 1 
minder dan vier materialen correct 0 
 

 34 B 
 

 35 B 
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Vraag Antwoord Scores

BEAUTYCENTER DE VALEI || 
 

 36 maximumscore 1 
milk en lotion (tonic) 
 

 37 maximumscore 1 
vier materialen, bijvoorbeeld: 

 watten 
 wattips 
 tissues 
 spatels 
 make-up sponsjes 
 penselen 
 borstels 
 poederkwast 

 
vier materialen correct 1 
minder dan vier materialen correct 0 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
Je gebruikt je handen veel. Het antwoord moet de volgende strekking hebben: schone 
en verzorgde handen geven een goede en hygiënische indruk. 
 

 40 B 
 

 41 maximumscore 2 
twee producten, bijvoorbeeld: 

 lipliner 
 lippenstift  
 lipglos 

 
per correct product 1 
 

 42 B 
 

 43 B 
 

 44 maximumscore 1 
(lauw)warm water en vloeibare handzeep 
 

 45 B 
 

 46 C 
 

 47 B 
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Vraag Antwoord Scores

EXAMENFEEST  || 
 

 48 maximumscore 2 
6 – 1 – 2 – 5 – 7 – 4 - 3 
of 
6 – 1 – 2 – 7 – 5 – 4 - 3 
 
volgorde volledig correct 2 
één of twee fouten in de volgorde 1 
meer dan twee fouten in de volgorde 0 
 
Opmerking 
Wanneer twee handelingen zijn verwisseld telt dit als één fout. 
 

 49 maximumscore 1 
dat mensen het product kopen 
 

 50 maximumscore 1 
de Consumentenbond 
 
 
 
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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