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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING 
 

 
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 bloembinden en -schikken GL kunnen maximaal  
70 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

BEURZEN 

 

Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
 wedstrijden 
 vakbladen/tijdschriften 
 televisie 
 collega’s 
 groothandel 

 
per juiste manier 1 
 

 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
inkoopprijs: € 4,95 
opslagpercentage: 120% van € 4,95 = € 5,94 
verkoopprijs: € 4,95 + € 5,94 =  € 10,89 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst  1 
 

Voorbeelden van juiste kostenposten zijn: 
 salaris 
 huur 
 verzekeringen 
 onderhoud pand 
 rente  
 afschrijving 

 
per juiste kostenpost  1 
 

 1 C 

 2 maximumscore 2 

 3 B 

 4 maximumscore 2 

 5 maximumscore 2 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Score 

 plantenvoeding kamerplant tulpen vazen 

6% BTW  X X  

19% BTW X   X 

 

vier juiste antwoorden 2 
drie juiste antwoorden 1 
twee of minder (één of nul) juiste antwoorden 0 
 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 245,00 / 100 = € 2,45 
€ 2,45 x 6 = € 14,70 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

BLOEMENOORLOG 

 

 

 

 

 

Uit het antwoord moet blijken dat bloemen en planten doorgedraaid worden, wanneer de 
prijs van het product onder de vastgestelde minimumprijs komt. 
 

TRADITIE 

 

1 Stephanotis floribunda 
2 Convallaria majalis 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist opgeschreven wetenschappelijke namen één punt toekennen. 
 

 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 magneten 
 klittenband 

 

 6 maximumscore 2 

 7 maximumscore 2 

 8 A 

 9 A 

 10 D 

 11 B 

 12 A 

 13 maximumscore 1 

 14 C 

 15 maximumscore 1 

 16 A 

 17 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeelden van juiste arrangementen zijn: 
 kerkversiering 
 autoversiering 
 boeket voor het bruidsmeisje 
 jonkerstafje 
 diadeem 

 
per juist arrangement 1 
 

HULPMIDDELEN 

 

 

 

 

 

OLYMPISCHE ZOMERSPELEN 

 

 

 

 

KERSTSTER 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 Er is minder kans op smet. 
 Blad wordt minder snel geel. 

 

 

Uit het antwoord moet blijken dat de kerstster gevoelig is voor ethyleen. 
 

 

 

 18 maximumscore 2 

 19 D 

 20 C 

 21 D 

 22 C 

 23 A 

 24 B 

 25 C 

 26 C 

 27 D 

 28 maximumscore 1 

 29 A 

 30 maximumscore 1 

 31 B 

 32 A 
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Vraag Antwoord Score 

AFVAL 

Uit het antwoord moet blijken dat biologisch afval (natuurlijk) afbreekbaar is. 
Chemisch afval bevat schadelijke bestandsdelen voor het milieu. 
 

 recyclebaar niet recyclebaar 

groenafval X  

plastic hoes  X 

papier X  

glazen steekbuisje X  
 
vier juiste antwoorden 2 
drie juiste antwoorden 1 
twee of minder (één of nul) juiste antwoorden 0 
 

Uit het antwoord moet blijken dat op deze manier wordt verkomen dat de bloemen 
uitdrogen tijdens het transport. 
 

STEEKSCHUIM 

Uit het antwoord moet blijken dat er dan een luchtbel ontstaat. 
(Bloemen kunnen dan geen water opnemen). 
 

Voorbeelden van juiste hulpmiddelen zijn: 
 prikker 
 cling (kleefstof) 
 watervast tape 

 
per juist hulpmiddel  1 
 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Het zorgt voor stevigheid. 
 Het houdt de bloemen in de gewenste stand. 

 

grijs of bruin 
 

SNOT EN ZO 

 33 maximumscore 1 

 34 maximumscore 2 

 35 maximumscore 1 

 36 maximumscore 1 

 37 maximumscore 2 

 38 maximumscore 1 

 39 maximumscore 1 

 40 D 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeelden van juiste bestanddelen zijn: 
 suikers 
 bacteriedodend middel 
 antistoffen 

 
per juist bestanddeel  1 
 

Voorbeelden van juiste hulpmiddelen zijn: 
 poedersteekschuim 
 kippengaas 
 sphagnum 
 fakirbed 
 knikkers 

 
drie juiste voorbeelden  2 
twee juiste voorbeelden 1 
één of geen juist voorbeeld  0 
 

PLANTEN 

Voorbeelden van juiste groeifactoren zijn: 
 lucht 
 temperatuur 
 meststoffen 

 
per juiste groeifactor  1 
 

 

 

Voorbeelden van juiste functies zijn: 
 stevigheid geven aan cellen 
 als oplosmiddel voor voedingsstoffen 
 als grondstof bij de fotosynthese 

 
per juist genoemde functie 1 
 

 

de bladgroenkorrels of chlorofyl 
 

 

 41 maximumscore 2 

 42 maximumscore 2 

 43 maximumscore 2 

 44 A 

 45 D 

 46 maximumscore 2 

 47 A 

 48 maximumscore 1 

 49 C 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeelden van juiste voordelen van kunststof binnenpotten zijn: 
 lichter dan roodstenen potten 
 geen vochtverdamping via de wand 
 hogere bodemtemperatuur, daardoor actievere wortels 

 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste antwoorden één punt toekennen. 
 

VEILING 

Uit het antwoord moet blijken dat het lang droog liggen van de snijbloemen nadelig effect 
heeft op de houdbaarheid. 
 

Uit het antwoord moet blijken dat rozen met een lange steel duurder zijn dan rozen met 
een korte steel. 
 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 gerbera  
 anemoon 
 siererwt 
 aronskelk 

 

fust of emballage 
 

BLOEMIST 'SCHIK HET CREATIEF' 

Voorbeelden van een juiste rede zijn: 
 Vaker aanvoer van verse bloemen in de winkel, daardoor hebben klanten ook langer 

plezier van het product. 
 Het assortiment kan sneller aangepast worden. 

 

non-verbale communicatie 

 

Uit het antwoord moet blijken dat de machine gebruikt wordt voor het schoonmaken van 
bloemen (verwijderen van bladeren en doornen). 
 

 
 

 50 maximumscore 1 

 51 maximumscore 1 

 52 maximumscore 1 

 53 maximumscore 1 

 54 maximumscore 1 

 55 maximumscore 1 

 56 maximumscore 1 

 57 maximumscore 1 

 58 B 

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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