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 ADMINISTRATIE 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. 
 

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 administratie KB kunnen maximaal 74 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Beoordeel het gehele examen op netheid en nauwkeurigheid. 
De volgende factoren dienen mee te wegen in uw oordeel over netheid: 
− is het ingeleverde werk goed leesbaar 
− staan bij optellingen de getallen netjes onder elkaar 
 
• het gehele werk ziet er netjes uit 2 
• het werk ziet er niet altijd netjes uit 1 
• het werk ziet er meestal niet netjes uit 0 
 
De volgende factoren dienen mee te wegen in uw oordeel over de nauwkeurigheid: 
− zijn er fouten gemaakt bij het overnemen van gegevens uit de opgaven 
− is bij geldbedragen waar nodig het €-teken vermeld 
− zijn bij geldbedragen waar nodig de cijfers achter de komma vermeld 
− zijn de geldbedragen waar nodig correct afgerond op hele eurocenten. 
 
• uit het werk blijkt een grote nauwkeurigheid 2 
• uit het werk blijkt dat de kandidaat af en toe onnauwkeurig werkt 1 
• uit het werk blijkt dat de kandidaat vaak onnauwkeurig werkt 0 
 

 

 

• langer 1 
• de economische levensduur wordt door technologische ontwikkelingen beperkt 1 
 

 1 maximumscore 4 
 

 2 A  

 3 B 

 4 maximumscore 2 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Score 

Berekening balanswaarde gebouwen: 
Balanswaarde 2 jan 2006 = € 225.000,- – € 20.000,- = € 205.000,- 
Berekening balanswaarde inventaris: 
Afschrijvingsbedrag: 15% van € 30.000,- = € 4.500,- 
Balanswaarde 2 jan 2006 = € 21.000,- – € 4.500,- = € 16.500,- 
 

Gedeeltelijke balans Memory’s per 2 januari 2006 
rekening debet rekening credit
Gebouwen 205.000   
Inventaris   16.500   
    

 
per fout in de berekening of onjuist ingevuld bedrag op de balans 1 punt aftrekken 
 

 taak afdeling Inkoop 
voorraden bijhouden  
facturen versturen  
orderbevestigingen controleren X 
leveranciersgegevens noteren X 
prijsafspraken controleren X 
contact houden met klanten   
ordergegevens noteren op leverancierskaarten X 

 
per onjuist of ontbrekend kruisje 1 punt aftrekken 
 

 

 

 5 maximumscore 3 

 6 maximumscore 3 
 

 7 D 

 8 A 
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Vraag Antwoord Score 

 
 
 

 
 

Kerkstraat 32, 1271 RM  HUIZEN 
tel: (035) 525 93 60  fax: (035) 524 30 42 

Postbankrekening: 3811386 
KvK-nummer: 32055119  BTW-nummer: NL086123001B01 

 
 Spoed  Ter informatie  Uw commentaar a.u.b.  Uw antwoord a.u.b. 

 
FAX 
 

 

Aan: ADT Security Services 
(afd Verkoop) 

Naam 
afdeling: <naam kandidaat> 

Ter attentie 
van: Hans Hompes Afdeling 

afzender: Inkoop 

Faxnummer: (010) 458 88 01 Pagina’s: 1 

Telefoon: (010) 258 48 48 Datum: <examendatum> 

Betreft: aanvraag offerte Kopie: directeur Memory’s 

 
Voorbeeld van een juiste faxtekst: 
 
Geachte heer Hompes, 
 
Wij willen graag een offerte ontvangen voor een volledig geïnstalleerde 
alarminstallatie voor ons winkelpand. Het betreft type FBII XL2. 
Wilt u in de offerte vermelden binnen welke tijd u de installatie kunt leveren en wat 
de leverings- en betalingsvoorwaarden zijn? 
Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
<naam kandidaat> 
 

 

 
 

onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland 
 inschrijvingsnummer  32055119. 

 

 
• kop van de fax juist ingevuld 2 
 
 per onjuiste of ontbrekende invulling 1 punt aftrekken 
 
• juiste contactpersoon en juist aantal, merk en type genoemd 1 
• offerte, alle voorwaarden en termijn gevraagd 1 
• juiste afsluiting en juist taalgebruik 1 
 

 9 maximumscore 5 
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Vraag Antwoord Score 

Datum Boekingsstuk 

03-04-2006 IF-135 

Rekeningnr. Debet Credit

0200 430,00 

1700 81,70 

1400  511,70
 
per juist ingevulde regel 1 punt 
 

 

er is (€ 1.600 kas-)geld op de (post)bankrekening gestort 
 

 

Boekwaarde 3 januari 2005 € 120.000,- 
Afschrijving 1e jaar -    36.000,- 
Boekwaarde 3 januari 2006 €   84.000,- 
Afschrijving 2e jaar -    25.200,- 
Boekwaarde 3 januari 2007 €   58.800,- 
 
per onjuist of ontbrekend element 1 punt aftrekken 
 
Opmerking 
Doorwerkfouten worden niet aangerekend 
 

 

 10 maximumscore 3 
 

 11 B 

 12 maximumscore 1 

 13 D 

 14 maximumscore 2 

 15 D 
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Vraag Antwoord Score 

ZIEKMELDING PERSONEEL 

Naam Marco ten Holter 

Verblijfadres Wilgenhof 26 

Verblijfplaats Dieren 

Telefoonnummer (0313) 48 30 66 

Afdeling magazijn 

Datum en tijdstip ziekmelding (maandag) 3 april, 8.30 uur 

Tot wanneer gaat de afwezigheid 
vermoedelijk duren? 

t/m vrijdag / t/m 7 april /  
t/m zaterdag / t/m 8 april 2006 / 
t/m zondag / tot maandag 10 april 

Heeft de ziekte te maken met de 
werkomstandigheden? nee 

Eventuele opmerkingen - (of heeft contact met de huisarts 
opgenomen, heeft griep) 

 
per onjuiste of ontbrekende invulling 1 punt aftrekken 
 

2,5% = € 11.000,- 
• 1% = € 4.400,- 1 
• 100% = € 4.400,- x 100 = € 440.000,- 1 
• of € 11.000,- : 2,5 x 100 2 
 
Opmerking 
Doorwerkfouten worden niet aangerekend. 
 

• € 6.000,- – € 400,- = € 5.600,- 1 
• € 5.600,- : 7 jaar = € 800,- per jaar 1 
• (€ 800,- : € 6.000,-) x 100 = 13,3% 1 
 
Opmerking 
Doorwerkfouten worden niet aangerekend. 
 

• op de klantenomzetkaart € 183,20 1 
• in het verkoopfacturenregister € 218,01 1 
 

 

 16 maximumscore 4 
 

 17 maximumscore 2 

 18 maximumscore 3 

 19 maximumscore 2 

 20 A  
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Vraag Antwoord Score 

Datum Boekingsstuk 

05-04-2006 ID-503 

Rekeningnr. Debet Credit

8000  15.987,00 

7000   15.987,00
 
per juist ingevulde regel 1 punt 
 

 

Stap 5 is niet juist, want het afsluiten van boekingsstempels wordt niet gedaan. 
 

samenstellen van de eindbalans 
 

24 + 23 + 24 + 24 + 27 + 10 = 132 dagen 
of 
24 + 25 + 24 + 24 + 27 + 10 – 2 = 132 dagen 
of 
24 + 34 + 44 + 30 = 132 dagen 
 

één van de volgende redenen: 
 Zuiverloon heeft een deeltijdbaan (dus minder vakantiedagen). 
 Zuiverloon heeft in 2004 al dagen van 2005 opgenomen. 

 

• juli-september (3e kwartaal) 1 
• 44 dagen  1 
 

 

 

 21 maximumscore 2 
 

 22 B 

 23 maximumscore 1 

 24 maximumscore 1 

 25 maximumscore 1 

 26 maximumscore 1 

 27 maximumscore 2 

 28 A 

 29 C 
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Vraag Antwoord Score 

 

 
 

Kerkstraat 32, 1271 RM  HUIZEN 
tel: (035) 525 93 60  fax: (035) 524 30 42 

 
HERSTELMELDING 

Arbo-klantnummer: 75233  
  
persoonsgegevens 
sofi-nummer: 2055.77.388  
geboortedatum: 26 april 1972  
achternaam: Veldman  
voorletters: G  
  
verzuimgegevens 
eerste verzuimdag: 7 maart 2006  
laatste verzuimdag: 14 april 2006  
     
medewerker heeft: eigen werk geheel hervat    
 eigen werk aangepast hervat    
 ander werk    
Is er sprake van een arbeidsongeval? ja    
 nee    
datum: <examendatum> / 15 april 2006  
handtekening: <handtekening kandidaat>  
  

 
per onjuist of niet ingevuld gegeven 1 punt aftrekken (maximaal 4) 
 

 

 

• maximaal toe te voegen aan de voorraad 85 – 9 = 76 stuks 1 
 maximaal te bestellen 76/6 = 12,7 
• feitelijk te bestellen 12 x 6 = 72 stuks 1 
 

 

 30 maximumscore 4 

 31 C 

 32 B 

 33 maximumscore 2 

 34 D 
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Vraag Antwoord Score 

 
 

KLANTENOMZETKAART 
Klantnummer 1300.04 
Naam Erfgooiers College 
Plaats Huizen 
 

datum ordernummer goederenbedrag € totale omzet € 

 transport:      0,00 

01-04-06 247 350,75 350,75 

05-04-06 260 567,00 917,75 

    

 
per onjuist of niet ingevuld vak of klantnummer 1 punt aftrekken 
 

• (3,95 : 119) x 100  =  3,32 1 
• 3,95 – 3,32  =  € 0,63 1 
of 
• 3,95 : 119 x 19  =  € 0,63 2 
 
Opmerking 
Doorwerkfouten worden niet aangerekend. 
 

 

7 uur + 4 uur + 6 uur + 4 ½ uur + 4 uur = 25 ½ uur 
 

25 ½ : 5 = 5 uur en 6 minuten of 5,1 uur 
 

De factuur wordt eerder naar de klant gestuurd dan de goederen. 
 

voorbeelden van een juist antwoord: 
vernietigen / door de papiervernietiger halen / terugsturen / bewaren met toestemming 
van de sollicitant 
 
voorbeeld van een onjuist antwoord: 
bewaren 
 

 
 

 35 maximumscore 4 

 36 maximumscore 2 

 37 D 

 38 maximumscore 1 

 39 maximumscore 1 

 40 maximumscore 1 

 41 maximumscore 1 

 42 C 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
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