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 LANDBOUW-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. 
 

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. 

 



 

600017-1-622c 3 

3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen landbouw-breed GL kunnen maximaal 71 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

ZO BOER JE BIOLOGISCH 

Voorbeelden van juiste vormen van onkruidbestrijding zijn: 
 schoffelen 
 gebruik van een cultivator 
 afbranden 
 borstelen 

 
per juiste vorm 1 
 

Uit de uitleg moet blijken dat de witte vlieg met natuurlijke vijanden wordt bestreden. 
 

KOI-KARPERS 

Voorbeelden van juiste factoren zijn: 
 transportkosten 
 de vraag naar Koi-karpers 
 het aanbod van Koi-karpers 
 loonkosten verkopers 

 
per juiste factor  1 
 

 

EEN GROOTHANDEL IN GROENTEN EN FRUIT 

 

TEVREDEN CONSUMENT 

 

 

 1 maximumscore 2 

 2 maximumscore 1 

 3 maximumscore 2 

 4 C 

 5 A 

 6 B 

 7 A 

 8 C 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Score 

SUMO 

 

HET BESTE WEER OM TE SPUITEN 

 

TUINCENTRUM 

 

WEIDEVOGELS 

 

Voorbeelden van een juiste maatregel zijn: 
 minder vee in de wei in het broedseizoen 
 plaatsen van nestbeschermers 
 niet slepen van grasland in het broedseizoen 

 

Voorbeelden van een juiste maatregel zijn: 
 maaien na het broedseizoen 
 bemesten buiten het broedseizoen 
 om nesten heen maaien 
 van binnen naar buiten maaien 

 

QUICKSTONE 

 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
mal      € 35,- 
mortel  12/4 x € 9,50   = € 28,50 
totaal      € 63,50 
 
juiste berekening  1 
juiste uitkomst 1 
 

 9 B 

 10 A 

 11 C 

 12 C 

 13 maximumscore 1 

 14 maximumscore 1 

 15 C 

 16 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

OSLO ROZENMEST 

• De consument ontvangt bij aankoop een snoeischaar. 1 
• De consument wordt een overvloedige bloei beloofd. 1 
 

Redenen voor het gelijk blijven van de winst kunnen zijn: juiste reden 

De vervoerskosten zijn gestegen. X 

De personeelskosten zijn gestegen. X 

Oslo Rozenmest is minder bekend geworden.  

De kosten van reclame zijn gedaald.  

De kosten zijn gestegen door de gratis snoeischaar. X 
 
Opmerking 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

BIJEN IN DE KAS 

 

BOEKETTEN 

 

 

AANVOER KALVEREN 

 

 

Uit het antwoord moet blijken dat er in een vakantieperiode / tussen kerstmis en 1 januari 
minder handel is / minder werkdagen zijn. 
 

 17 maximumscore 2 

 18 maximumscore 2 

 19 A 

 20 C 

 21 C 

 22 C 

 23 C 

 24 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

ERFVERHARDING 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
Oppervlak erf: (60 m x 60 m) – (10 m x 15 m) – (20 m x 40 m) = 2650 m2 

oppervlak betonplaten: 2650 + 8% van 2650 = 2862 m2 
prijs: 2862 m2 x € 15,95 / m2 = € 45.648,90 
 
juiste berekening oppervlak erf 1 
juiste berekening oppervlak betonplaten 1 
juiste berekening prijs 1 
 

MELKPRIJS 

 

Voorbeelden van juiste onkosten zijn: 
 transportkosten 
 kosten voor bemonstering/onderzoek 
 administratiekosten 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 

TELEFOON 

 

• de naam van het bedrijf 1 
• zijn eigen naam   1 
 

BIO-ENERGIE 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
¼ x 10% = 2,5% 
 
juiste berekening  1 
juiste uitkomst 1 
 

 

 

 25 maximumscore 3 

 26 D 

 27 maximumscore 2 

 28 A 

 29 A 

 30 maximumscore 2 

 31 maximumscore 2 

 32 D 

 33 A 
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Vraag Antwoord Score 

ADVERTENTIE HAVENS 

 

GVE 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
aantal GVE: (50 x 1)+(20 x 0,6)+(20 x 0,15) = 65 GVE 
aantal GVE/ha: 65/40 = 1,6 
conclusie: ja, want tussen 1,4 en 1,8 GVE per ha 
 
juiste berekening GVE 1 
juiste berekening GVE per ha 1 
juiste conclusie 1 
 

BLADSAFE 

 

 

 

Een voorbeeld van een juiste berekening is; 
berekening oppervlak: 49 m x 102 m = 4998 m2 
berekening aantal doosjes: 4998 / 75 = 66,7 = 67 doosjes 
 
juiste berekening oppervlak 1 
juiste berekening aantal doosjes 1 
 

SCHAPENVLEES 

 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
uitbetaald voor oud schaap: € 80,- 1 
prijs geslacht gewicht: 40/100 x 100 kg x € 5,-/kg = € 200,- 1 
verschil: € 200,- – € 80,- = € 120,- 1 
 

NEDERLAND TOMATENDWERG 

 

 

 34 C 

 35 maximumscore 3 

 36 D 

 37 D 

 38 A 

 39 maximumscore 2 

 40 C 

 41 maximumscore 3 

 42 D 

 43 C 

 44 C 
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Vraag Antwoord Score 

GROENTE- EN FRUITCONSUMPTIE 

 

Nederland 
 

VRIJE MARKT 

 

 

 

PRODUCTIE VARKENSVLEES 

1.203 x 1000 ton / 1.203.000 ton 
 

Hongarije 
 

Tsjechië, Litouwen, Slovenië, Letland, Estland 
 
Opmerking 
Alleen als de kandidaat alle vijf landen noemt één punt toekennen. 
 

EEN GEMENGD BEDRIJF 

 

VERGOEDING FAUNASCHADE 

(overwinterende) ganzen 
 

de roek 
 

 
 

 45 D 

 46 maximumscore 1 

 47 C 

 48 B 

 49 C 

 50 maximumscore 1 

 51 maximumscore 1 

 52 maximumscore 1 

 53 B 

 54 maximumscore 1 

 55 maximumscore 1 

 56 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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