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

KOMKOMMERTEELT 

 

Uit het antwoord moet blijken dat dit water is dat te veel wordt gegeven en wegloopt. 
 

 

 

Voorbeeld van een juiste berekening is: 
(25.000 m2 / 1 m2) x 1,2 pl. = 30.000 pl. 
3 x 30.000 pl. = 90.000 pl. 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

 

BIOLOGISCHE TEELTEN 

 

 biologische teelt 

kunstmest  

organische mest X 

chemische middelen  

natuurlijke vijanden X 
 
Opmerking 
Per fout (foutief ingevuld of weggelaten kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

20 duizend 
 

 1 B 

 2 maximumscore 1 

 3 B 

 4 A 

 5 maximumscore 2 

 6 B 

 7 B 

 8 maximumscore 2 

 9 maximumscore 1 

 10 B 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeeld van een juiste berekening is: 
(€ 0,85 - € 0,53) / € 0,53 x 100% = 60,38% 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

(biologische) champignons 
 

GEWASBESCHERMING 

 

 

Voorbeelden van een juiste naam zijn: 
 herbicide 
 onkruidbestrijdingsmiddel 
 glyfosaat 
 Round up Dry 

 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
 Er komen dan aardappelen tussen de geoogste bieten. 

 

vegetatief of ongeslachtelijk 
 

FLINT 

Uit het antwoord moet blijken dat het middel door de plant wordt opgenomen. 
 

schimmels 
 

ADVIESLIJST 

Admiral 
 

 

Uit het antwoord moet blijken dat Nomolt alleen werkt tegen het larvestadium. 
 

 11 maximumscore 2 

 12 maximumscore 1 

 13 C 

 14 B 

 15 maximumscore 1 

 16 maximumscore 1 

 17 maximumscore 1 

 18 maximumscore 1 

 19 maximumscore 1 

 20 maximumscore 1 

 21 B 

 22 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeeld van een juiste berekening is: 
(600 l / 100 l) x 20 g = 120 g 
 

PRIJZEN 

€ 3,- 
 

Voorbeeld van een juiste berekening is: 
(30.000 kg / 100 kg) x € 2,50 = € 750,- 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

Uit het antwoord moet blijken dat bij een groot aanbod de prijs daalt. 
 

POTGRONDRECEPT 

De juiste stoffen zijn: 
 tuinturf (A 01) 
 Estlandse turfstrooisel (A 04) 
 kokosvezel (A 06) 
 bark fijn 0-12 (A 152) 

 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste stoffen één punt toekennen. 
 

kalk (B 03) 
 

KLIMAATCOMPUTER 

bewering juist onjuist 
Een hoge r.v. bevordert de verdamping van de plant.  X 
Een hoge r.v. verhoogt de kans op schimmelziekten. X  
Een hoge r.v. bevordert de opname van voedingsstoffen.  X 
 
Opmerking 
Per fout (foutief ingevuld of weggelaten kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

 23 maximumscore 1 

 24 maximumscore 1 

 25 maximumscore 2 

 26 maximumscore 1 

 27 maximumscore 1 

 28 maximumscore 1 

 29 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
 luchtramen openen 
 temperatuur verhogen 
 droogstoken 

 

 

 

SPINAZIE 

Uit het antwoord moet blijken dat dit de temperatuur is, waarbij het kiemproces optimaal 
verloopt. 
 

 

3 ½ maand 
 

 

 

OOGSTMACHINES 

 

OOGST VAN KOMKOMMERS 

bewering juist onjuist 
Door de vruchten groter te laten worden, wordt de bladgroei  
geremd. X  

Door de vruchten regelmatig te oogsten wordt vruchtgroei  
gestimuleerd. X  

 
Opmerking 
Per juist aangegeven bewering één punt toekennen. 
 

 

 30 maximumscore 1 

 31 D 

 32 B 

 33 maximumscore 1 

 34 C 

 35 maximumscore 1 

 36 A 

 37 A 

 38 A 

 39 maximumscore 2 

 40 C 
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Vraag Antwoord Score 

bewering juist onjuist 

Bij het tillen van de kisten hoort de rug recht te zijn. X  

Bij het tillen van de kisten moeten deze zo dicht mogelijk bij 
het lichaam gehouden worden. X  

Eerst moet de kist opgetild worden daarna wordt de kist door 
alleen de rug te draaien weggezet.  X 

 
Opmerking 
Per fout (foutief ingevuld of weggelaten kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

BEMESTINGSONDERZOEK 

dekzand 
 

Kali (K) en Magnesia (Mg) 
 

Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
 het houdt de grond voldoende luchtig 
 het houdt voedingsstoffen beter vast 
 de korrelstructuur verandert in een kruimelstructuur en zo verstuift de wind de grond 

niet 
 het houdt water vast 
 organische stof verteert en komt als plantenvoeding weer beschikbaar 

 
Opmerking 
Per juiste reden één punt toekennen. 
 

Voorbeelden van een juiste methode zijn: 
 gloeiverlies 
 verbranden 

 

BEMESTING 

 

 

UIENRASSEN 

Centurion 
 

 41 maximumscore 2 

 42 maximumscore 1 

 43 maximumscore 1 

 44 maximumscore 2 

 45 maximumscore 1 

 46 A 

 47 D 

 48 maximumscore 1 



 
 
 
 

600017-1-617c 8 

Vraag Antwoord Score 

Uit het antwoord moet blijken dat als de huid steviger is, er minder kans is op 
beschadiging, ziekten en infecties. Daardoor kan de ui beter bewaard blijven. 
 

Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
 Een bol heeft rokken. 
 Een bol heeft een inwendig groeipunt. 

 

BODEMPROFIEL 

uitspraak juist onjuist 

De profielkuil geeft informatie over de voedingstoestand.  X 

De profielkuil geeft informatie over storende lagen. X  

De profielkuil geeft informatie over de bewortelbaarheid. X  

De profielkuil geeft informatie over de grondwaterstanden. X  
 
Opmerking 
Voor elke fout (foutief ingevuld of weggelaten kruisje) één punt in mindering brengen. 
 

Uit het antwoord moet blijken dat dit komt door de aanwezige humus/ 
organische stof/plantenresten in deze laag. 
 

 

BLADANALYSE 

 

Uit het antwoord moet blijken dat de gemeten waarde in het streeftraject ligt. 
 

ORGANISCHE MESTSTOFFEN 

kippenmest strooisel 
 

 

Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(122 kg / 12.2 kg) x 1 ton K2O = 10 ton K2O 
 
juiste berekening 1 
juiste uitkomst 1 
 

 49 maximumscore 1 

 50 maximumscore 1 

 51 maximumscore 2 

 52 maximumscore 1 

 53 B 

 54 A 

 55 maximumscore 1 

 56 maximumscore 1 

 57 C 

 58 maximumscore 2 
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Vraag Antwoord Score 

DE TEELT VAN AARDBEIEN OP GOTEN 

Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
 hergebruik meststoffen mogelijk 
 hergebruik water mogelijk 
 minder gewasbeschermingsmiddel nodig 

 

Uit het antwoord moet blijken dat de aardbeienplukker minder vaak hoeft te bukken. 
 
 

 59 maximumscore 1 

 60 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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