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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 dierhouderij en -verzorging GL kunnen maximaal  
69 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

SIERHOENDERS 

Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
 De legkip blijft steeds langer op het nest zitten. 
 De legkip verlaat uiteindelijk het nest niet meer. 
 De legkip maakt een kloekend geluid. 
 De legkip zet de veren uit. 
 De legkip spreidt de vleugels. 
 De legkip pikt naar een uitgestoken hand. 

 
Opmerking 
Alleen bij twee juist genoemde kenmerken één punt toekennen. 
 

 

 

hygrometer 
 

snavel 
 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Zo wordt voorkomen dat de kiem vergroeid. 
 Zo wordt voorkomen dat de kiem wordt weggeduwd of wegzakt. 
 Zo blijft de temperatuur van het ei gelijkmatig. 

 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 aanvoer van zuurstof 
 afvoer van kooldioxide 

 

Uit het antwoord moet blijken dat het aantal uren licht in de herfst minder wordt (de 
lichtintensiteit neemt af). 
 

 1 maximumscore 1 

 2 B 

 3 B 

 4 maximumscore 1 

 5 maximumscore 1 

 6 maximumscore 1 

 7 maximumscore 1 

 8 maximumscore 1 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Score 

MELKKOE 

 

 

Voorbeelden van een juist bestanddeel zijn: 
 vetten 
 vitaminen 
 mineralen 
 antistoffen 

 

biest 
 

MEDICIJNFABRIEKJES 

Uit het antwoord moet blijken dat de dieren niet voor de hobby worden gehouden, maar 
om een stof te produceren. 
 

 

 

Voorbeelden van een juist fokdoel zijn: 
 melk produceren met hierin een medicijn 
 melk met het enzym zure alfa-glucosidase produceren 

 

Het juiste antwoord is: 
1 = Angorakonijn 
2 = Nederlandse Hangoordwerg 
3 = Rex 
4 = Californian 
 
Opmerking 
Alleen bij vier juist gegeven namen één punt toekennen. 
 

 

 9 A 

 10 B 

 11 maximumscore 1 

 12 maximumscore 1 

 13 maximumscore 1 

 14 A 

 15 A 

 16 maximumscore 1 

 17 maximumscore 1 

 18 C 



 
 
 
 

600017-1-620c 5 

Vraag Antwoord Score 

VERZORGING PAARD 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 om vuildeeltjes te verwijderen 
 om zweet uit de vacht te verwijderen 
 om de huid te masseren 
 om de doorbloeding van de huid te stimuleren 
 om een beter contact met het paard te krijgen 

 
per juiste reden 1 
 

Voorbeelden van een juiste functie zijn: 
 verwijderen van vuil 
 controleren van de hoeven 
 verwijderen van steentjes  

 

Het juiste antwoord is: 
1 = straalgroeve  
2 = zool  
3 = draagrand 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juist genoemde onderdelen één punt toekennen. 
 

• afbeelding 2 1 
• juiste verklaring 1 
 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

 De persoon van afbeelding 2 staat met een weinig gebogen rug. 
 De persoon van afbeelding 2 heeft een juiste lichaamshouding. 

 

 

ONTWORMINGSMIDDELEN 

Uit het antwoord moet blijken dat dit een middel is dat zo veel mogelijk soorten wormen 
(luizen, mijten) doodt. 
 

Uit het antwoord moet blijken dat geitenhouder Lieverds dit doet om resistentie van 
wormen (luizen, mijten) en dergelijke te voorkomen. 
 

schurftmijten en luizen 
 
Opmerking 
Alleen bij deze twee genoemde groepen dieren één punt toekennen. 
 

 19 maximumscore 2 

 20 maximumscore 1 

 21 maximumscore 1 

 22 maximumscore 2 

 23 B 

 24 maximumscore 1 

 25 maximumscore 1 

 26 maximumscore 1 

 27 A 
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Vraag Antwoord Score 

Een juiste berekening is: 
(98 kg / 35 kg) x 1 cc = 2,8 cc = 2,8 ml 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 De dosering is veel nauwkeuriger. 
 De toediening is zekerder. 
 De opname van het middel is sneller, daardoor een snellere werking. 
 De opname is onafhankelijk van water/voeropname, waardoor zieke dieren ook de 

juiste dosis krijgen. 
 

 

PLUIMVEEVOER 

• Volledige pluimveekorrel voor leg- en sierpluimvee vanaf 16 weken. 1 
• Volledig opfokvoermeel voor kuikens tot een leeftijd van 18 weken. 1 
 

Juiste grondstoffen zijn: 
 graan 
 bijproducten van oliehoudende zaden 
 graan bijproducten 
 oliën en vetten 
 mineralen 

 
Opmerking 
Alleen bij twee juist gegeven grondstoffen één punt toekennen. 
 

 
 bouwstof beschermende 

stof 
vezelstof 

Re X   
Rc   X 
Ca X X  
Vit. A  X  

 
Opmerking 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering brengen. 
Bij Ca het kruisje goed rekenen als de kandidaat óf bouwstof óf beschermende stof heeft aangekruist. 
 

 

tot 01-06-2006 
 

 28 maximumscore 2 

 29 maximumscore 1 

 30 C 

 31 maximumscore 2 

 32 maximumscore 1 

 33 maximumscore 2 

 34 B 

 35 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

Uit het antwoord moet blijken dat kalk nodig is voor de vorming van de eischaal om de 
eieren. 
 

• Voor legkippen voor de vorming van eieren. 1 
• Voor (vlees)kuikens voor de groei. 1 
 

NATUURBEHEER 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 omdat er beschermde weidevogels leven op gras- en bouwland 
 omdat boeren veel op de grond aanwezig zijn en dus veel kunnen 

observeren/registreren 
 omdat boeren vaak eigenaar van de grond zijn 
 omdat boeren altijd de gebruiker van de grond zijn 
 omdat boeren vaak temidden van weidevogels werken 

 

Voorbeelden van een juiste maatregel zijn: 
 dag van tevoren stokken met plastic zakken plaatsen (dit schrikt de jongen af) 
 van binnen naar buiten maaien 
 om nesten heen maaien 

 
per juiste maatregel 1 
 

Voorbeelden van een juiste maatregel zijn: 
 plaatsen van nestbeschermers 
 met paaltjes en draad afrasteren van nesten 
 als er meerdere nesten bij elkaar liggen een perceel afrasteren 

 
per juiste maatregel 1 
 

HUISVESTING GERBILS 

Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
 De gerbil kan niet in het water vallen. 
 Het water wordt minder snel vies. 
 Het water wordt niet omgegooid of ondergraven. 

 
per juist voordeel 1 
 

 

 36 maximumscore 1 

 37 maximumscore 2 

 38 maximumscore 1 

 39 maximumscore 2 

 40 maximumscore 2 

 41 maximumscore 2 

 42 C 



 
 
 
 

600017-1-620c 8 

Vraag Antwoord Score 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
4 cm2 x 75 = 300 cm2 oppervlak per gerbil 
kooi: 30 cm x 60 cm = 1.800 cm2 

(1.800 cm2 / 300 cm2) x 1 gerbil = 6 gerbils 
Er mogen maximaal 6 gerbils in deze glazen bak zitten. 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

OMGANG PAARD 

Voorbeelden van een juiste regel zijn: 
 spreek het paard toe 
 benader het paard niet van achteren 
 ga niet achter het paard staan 
 reageer rustig 
 maak geen onverwachte bewegingen 
 klop het paard op hals en schouder 
 wees consequent en pas vaste regels toe 

 
per juiste regel 1 
 

 

 

HUISVESTING KIPPEN 

1 = scharrelstal  
2 = legbatterij 
3 = volièrestal 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juist gegeven huisvestingsystemen één punt toekennen. 
 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 In een legbatterij bewegen de kippen minder. 
 In een legbatterij scharrelen de kippen niet. 
 In een legbatterij wordt minder voer gemorst. 

 

 43 maximumscore 2 

 44 maximumscore 2 

 45 B 

 46 D 

 47 maximumscore 1 

 48 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 de eiproductie is lager 
 de uitval van de kippen is hoger 
 meer werk 
 de huisvesting van scharrelstallen en vrije-uitloopstallen is naar verhouding duur 
 minder kippen per oppervlakte-eenheid 

 
per juiste reden 1 
 

hoge ei-productie en minder uitval 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist gegeven gegevens één punt toekennen. 
 

TERRARIUM 

1 = steppeterrarium  
2 = paludarium 
3 = woestijnterrarium  
 
Opmerking 
Alleen bij drie juist gegeven terraria één punt toekennen. 
 

schildpadden, hagedissen en slangen 
 
Opmerking 
Alleen bij deze drie juist gegeven diergroepen één punt toekennen. 
 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 om condensvorming te voorkomen 
 voor aanvoer van verse lucht (zuurstof) 
 voor afvoer van koolzuurgas 

 
per juiste reden 1 
 

 

Uit het antwoord moet blijken dat reptielen koudbloedig zijn. 
 

Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 omdat ze een huid hebben, die water verdampt 
 omdat ze behoren te leven in een vochtige omgeving 

 
 

 49 maximumscore 2 

 50 maximumscore 1 

 51 maximumscore 1 

 52 maximumscore 1 

 53 maximumscore 2 

 54 B 

 55 maximumscore 1 

 56 maximumscore 1 

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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