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 ZORG EN WELZIJN-BREED CSE KB 
 
 

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 KB kunnen maximaal 70 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

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

 1 maximumscore 2 
2 – 6 – 8 – 3 – 1 –  7–  4 – 10 – 5 –  9 
of 
2 – 8 – 6 – 3 – 1 –  7–  4 – 10 – 5 –  9 
 
alle handelingen in de juiste volgorde 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 
 

 2 maximumscore 1 
drie aandachtspunten, bijvoorbeeld: 

 kleur  
 etiket  
 vezelsoort (grondstof) 
 mate van vuil zijn 

 
 3 A 

 
 4 B 

 
 5 maximumscore 2 

vijf schoonmaakmaterialen 
• dweil  
• werkdoekje 
• zeem 
• emmer 
• wc-borstel 
 
vijf schoonmaakmaterialen correct 2 
vier schoonmaakmaterialen correct 1 
drie of minder schoonmaakmaterialen correct 0 
 

 6 maximumscore 1 
Tekening van symbool voor wasdroger 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 2 
drie aandachtspunten, bijvoorbeeld: 

 rechte rug 
 knieën buigen 
 niet te zware dingen tillen 
 werk afwisselen 
 goede materialen gebruiken 
 gewicht verdelen over beide kanten 

 
drie aandachtspunten correct 2 
twee aandachtspunten correct 1 
minder dan twee aandachtspunten correct 0 
 
 
SPELMIDDAG  || 
 

 8 maximumscore 1 
één mogelijk argument, bijvoorbeeld: 

 te weinig beweging  
 geen fantasie gebruiken 
 ze kijken al veel televisie 

 
 9 maximumscore 1 

de fijne motoriek 
 

 10 maximumscore 1 
één aanpassing, bijvoorbeeld: 

 door een bal met geluid (belletje) te gebruiken 
 door een felgekleurde bal te gebruiken 

 
 11 maximumscore 1 

twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 
 fiets/step 
 schommel 
 glijbaan 
 wip 
 springtouw 

 
twee voorbeelden correct 1 
minder dan twee voorbeelden correct 0 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
vulling geschikt voor vegetariërs, bijvoorbeeld: 

 kaas 
 appel 
 ananas 

 
 14 maximumscore 1 

veganisme 
 

 15 B 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 2 
vijf regels, bijvoorbeeld: 

 Eet gevarieerd. 
 Let op vet. 
 Eet voldoende aardappelen en brood. 
 Eet voldoende groente en fruit. 
 Houd je gewicht op peil. 
 Gebruik weinig zout. 
 Drink voldoende. 
 Eet niet de hele dag door. 
 Ga hygiënisch en veilig met eten om. 
 Lees wat er op een verpakking staat. 

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

 17 A 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 2 
In het antwoord moeten (omschrijvingen van) de volgende vier onderdelen voorkomen. 
Een draaiboek is een schema waarin precies staat wie (1) wat (2) wanneer (3)gaat 
doen, en met welk materiaal (4). 
 
geheel juiste omschrijving met vier onderdelen 2 
één onderdeel weggelaten 1 
meer dan één onderdeel weggelaten 0 
 
 
WWW. BROOD.NL || 
 

 20 B 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 C 
 

 24 B 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
één verschijnsel, bijvoorbeeld: 

 bleek zien  
 duizeligheid 
 snel moe en lusteloos zijn 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 1 
één reden, bijvoorbeeld: 

 het ontbijt levert belangrijke voedingsstoffen en energie 
 zonder ontbijt is het bloedsuikergehalte te laag 
 zonder ontbijt kun je je niet goed concentreren 

 
 28 maximumscore 2 

 
De hoeveelheid voedsel die men nodig heeft hangt af van ja nee 
de cultuur  x 
de eetlust  x 
het geslacht x  
de leeftijd x  
de levensovertuiging  x 
soort lichaamsbeweging x  
soort werk x  
soort lichaamsbouw x  
 
acht kruisjes correct ingevuld 2 
zeven of zes kruisjes correct ingevuld 1 
minder dan zes kruisjes correct ingevuld 0 
 
 
STAGE BIJ DE SCHOONHEIDSSALON 
 

 29 B 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 1 
omdat er zich meer vuil kan verzamelen onder een lange nagelrand dan onder een korte  
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
 (lauw)warm water en vloeibare handzeep 
 

 34 maximumscore 1 
Anders gaat de nagel splijten. 
 

 35 maximumscore 2 
 
omschrijving soort lak 
Deze lak voorkomt dat nagels verkleuren 
door de kleurstoffen in nagellak. 

basislak 

Deze lak geeft nagellak bescherming. toplak 
Deze lak geeft kleur of glans aan de nagels. kleurlak 
 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

 36 maximumscore 1 
alcohol 70% 
 
Opmerking 
alleen alcohol genoemd 0 
 
 
KINDEROPVANG IN DE SPORTSCHOOL || 
 

 37 D 
 

 38 B 
 

 39 A 
 

 40 B 
 
 
WERKEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING || 
 

 41 B 
 

 42 B 
 

 43 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 
 

 44 B 
 

 45 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. 

 
 46 maximumscore 1 

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

 47 maximumscore 1 
de regelingen in verband met de arbeidsomstandigheden op het werk 
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Vraag Antwoord Scores

PEUTERSPEELZAAL || 
 

 48 maximumscore 1 
Sociaal Pedagogisch Werk 
 

 49 maximumscore 1 
drie punten, bijvoorbeeld: 

 haar schoon en netjes  
 nagels en handen schoon 
 niet te veel make-up 
 netjes gekleed 
 frisse adem 
 juist taalgebruik/gedrag 

 
drie punten correct 1 
minder dan drie punten correct 0 
 

 50 maximumscore 2 
één voorbeeld van de geestelijk ontwikkeling, bijvoorbeeld: 1 

 begrijpen van instructies 
 taalontwikkeling 
 oorzaak en gevolg leren zien 

één voorbeeld van de sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld: 1 
 spelen met anderen 
 krijgen van vriendjes 

 
 51 maximumscore 2 

twee manieren, bijvoorbeeld: 
 goed uitleggen hoe het spel gaat 
 complimentjes geven 
 onzekerheid wegnemen 
 belonen  
 een vriendelijke non-verbale houding aanhouden 
 samen met hem het spel spelen 

 
per correcte manier 1 
 

 52 D 
 

 53 A 
 

 54 maximumscore 1 
(gescheiden) ouders die om de beurt voor hun kind of kinderen zorgen 
 

 55 maximumscore 1 
met veger of stofzuiger 
 

 56 A 
 

 57 maximumscore 1 
tegengaan van besmetting met micro-organismen 
 

 58 maximumscore 1 
om het uitdrogen van de huid tegen te gaan
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Vraag Antwoord Scores

 59 B 
 

 60 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 magnetron 
 oven 
 pan water 
 koekenpan 

 
 
 
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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