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 ZORG EN WELZIJN-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 één 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 zorg en welzijn-breed GL kunnen maximaal 82 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
STAGE IN HET ZIEKENHUIS || 
 

 1 maximumscore 1 
drie taken, bijvoorbeeld: 

 bepalen van het assortiment 
 organiseren van de inkoop 
 zorgdragen voor de afvalverwerking 
 mededelingen geven over de voeding aan mensen in de instelling 

 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 2 maximumscore 2 
vier taken, bijvoorbeeld: 

 cliënten helpen bij het samenstellen van de maaltijden 
 de mensen helpen bij het eten als ze dat niet zelfstandig kunnen 
 maaltijden uitdelen 
 tussendoortjes verzorgen 
 helpen bij het portioneren 
 lijsten invullen voor bestellingen van de afdeling 
 afdelingskeuken schoonmaken 
 wensen van de cliënt aan de kok doorgeven 

 
vier antwoorden correct 2 
drie antwoorden correct  1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 3 maximumscore 1 
Patiënt heeft geen groente aangekruist. Een voedingskaart waarbij een patiënt geen 
groente aankruist is niet gezond. 
 

 4 maximumscore 3 
een gezonde(re) maaltijd, bijvoorbeeld:  

 in plaats van frites; ovenfrites, gekookte aardappelen of puree 
 in plaats van mayonaise; fritessaus, ketchup, halvanaise, slasaus 
 in plaats van braadworst; vlees dat minder vet bevat (zoals rundersaucijsje of 

varkensfiletlapje) 
 in plaats van appelmoes uit blik; verse groente of fruit (eventueel salade met stukjes 

appel) 
 in plaats van chocolademousse; magere chocoladevla 

 
• gezonde maaltijd gekozen 2 
• rekening gehouden met de gewoonten  1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 A 
 

 6 maximumscore 2 
Een kantelbare braadslede wordt gebruikt.  
 
Dat is een soort braadslede met een grote platte bodem, voor grote hoeveelheden vlees, 
aardappels of saus. Onder de bodem zitten meestal elektrische verwarmingselementen. 
De bodem kan gekanteld worden door aan een wiel te draaien. De jus kan gemakkelijk 
opgevangen worden en de braadslede kan gemakkelijk schoongemaakt worden.  
Het deksel kan in elke gewenste stand blijven staan. Hierdoor kun je in de braadslede 
bakken, braden en stoven. 
 
• kantelbare braadslede 1 
• correcte beschrijving  1 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 2 
juiste hoeveelheden 
− 11 kilo witlof 
− 220 gram boter 
− 330 gram bloem 
− 2,2 liter melk 
− 220 gram geraspte kaas 
− 2,2 kilo ham 
− 330 gram paneermeel 
− 55 gram zout 
 
zes correcte hoeveelheden 2 
vijf of vier correcte hoeveelheden 1 
minder dan vier correcte hoeveelheden 0 
 

 9 maximumscore 2 
drie antwoorden, bijvoorbeeld: 

 Gebakken aardappeltjes alleen in plantaardige margarine of olijfolie bakken. 
 Witlof zonder ham en kaas. Een vleesvervanger kiezen in plaats van de ham en 

kaas.  
 Melk vervangen door water of (kruiden)bouillon. 

 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 10 C 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
vier punten, bijvoorbeeld:  

 de naam van het gerecht 
 de ingrediënten 
 de hoeveelheid per charge 
 de bereidingswijze en tijdsduur 
 de apparatuur die nodig is 
 de garnering 
 de verstrekkingseenheid in grammen / milliliters (vse) 
 het opschepmateriaal voor portioneren 

 
vier punten correct 2 
drie punten correct 1 
minder dan drie correct 0 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
een antwoord, bijvoorbeeld: 

 Om het milieu niet extra te belasten. 
 Omdat de kosten van afvalverwerking steeds hoger worden. De vervuiler betaalt. 

 
 14 maximumscore 2 

twee antwoorden, bijvoorbeeld:  
 Het verminderen van de hoeveelheid afval. 
 Het afval scheiden. 
 Het zuinig omgaan met grondstoffen, zoals water en energie. 
 Het gebruik van schoonmaakmiddelen. 

 Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen hebben de voorkeur. 
 
per correct antwoord 1 
 

 15 maximumscore 1 
Door middel van het HACCP-systeem controleert men voortdurend of alles volgens 
bepaalde richtlijnen gebeurt, zodat het voedsel zo veilig mogelijk geserveerd wordt. 
 

 16 maximumscore 2 
• De houdbaarheidsdatum bij de kip is niet goed.  1 
• De verpakking van de hamburgers is niet meer heel.  1 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 1 
Persoonlijke hygiëne is belangrijk om te voorkomen dat de schoonmaker zelf een 
besmettingsbron is.  
 

 19 maximumscore 1 
één besmettingscirkel, bijvoorbeeld: 

 Meneer van den Heuvel - Marieke – deurkruk - andere patiënt  
 Meneer van den Heuvel - Marieke – deurkruk - mevrouw van den Heuvel - het gezin 

 van den Heuvel. 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 1 
een antwoord, bijvoorbeeld:  

 Meneer van den Heuvel had zijn handen moeten (laten) wassen 
 Marieke had zelf haar handen moeten wassen. 

 
 21 maximumscore 2 

drie aanwijzingen, bijvoorbeeld: 
 werk van hoog naar laag 
 werk van buiten naar binnen 
 werk van minder vuil naar vuil 
 ververs regelmatig het water 
 (maak de materialen goed schoon) 
 (ruim alles netjes op) 

 
drie correcte aanwijzingen 2 
twee correcte aanwijzingen 1 
minder dan twee correcte aanwijzingen 0 
 

 22 A 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
 om het materiaal voor verschillende ruimten en oppervlakken gescheiden te houden, 

vanwege de hygiëne 
 juist materiaal- en productgebruik 

 
 25 maximumscore 1 

Nu heeft het ziekenhuis nog een eigen wasserij en verzorgt alle textiel zelf maar 
binnenkort gaan ze het uitbesteden. Het wassen van het textiel vindt dan buiten het 
ziekenhuis plaats. 
 

 26 maximumscore 1 
De weg die het textiel gaat van het moment van verzamelen tot het weer op de juiste 
plek leggen. 
 

 27 maximumscore 1 
één reden, bijvoorbeeld: 

 Om besmetting tegen te gaan.  
 Zodat dit textiel gedesinfecteerd kan worden.  

 
 
STAGE BIJ DE SCHOONHEIDSSALON || 
 

 28 maximumscore 1 
De (oog)make-up van Chantal is te opzichtig. 
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Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 2 
vier materialen, bijvoorbeeld: 

 remover 
 vijlen 
 handbadje 
 watjes 
 bokkenpootje 
 verschillende kleuren nagellak 
 nagelolie 
 cuticle remover 
 massagecrème 
 vellentang 

 
vier materialen correct 2 
drie materialen correct 1 
minder dan drie materialen correct 0 
 

 30 maximumscore 1 
Om de nagels en nagelriemen in te weken zodat ze beter te behandelen zijn. Ze zijn dan 
zachter en goed ontvet. 
 

 31 maximumscore 1 
met een bokkenpootje en / of vellentang 
 

 32 maximumscore 1 
voorbeeld van een correct antwoord: 
Nette kleding, niet te opvallend. Een zwarte broek met een net shirt of blouse, nette 
schoenen met een lage hak. 
 
Opmerking 
Negatief geformuleerd antwoord zoals géén korte rok, geen blote buik, et cetera wordt 
ook goed gerekend. 
 

 33 maximumscore 1 
milk / lotion 
 

 34 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Het is beter voor de huid, anders raken de poriën verstopt en ontstaan er puistjes. 
 De make-up blijft op een schone huid beter zitten. 

 
 35 maximumscore 1 

Dat de foundation egaal dekkend is opgebracht. 
 

 36 maximumscore 1 
voorbeeld van een correct antwoord: 
Het natuurlijke vochtgehalte van de huid blijft langer behouden. 
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Vraag Antwoord Scores

 37 maximumscore 2 
twee vooroordelen, bijvoorbeeld: 
Mensen met acne 

 eten te vet. 
 leven ongezond. 
 snoepen te veel. 
 verzorgen zich slecht. 
 wassen zich niet vaak genoeg. 

 
per correct vooroordeel 1 
 
 
STAGE IN HET WOONZORGCENTRUM || 
 

 38 maximumscore 2 
juiste zinnen: 

 Iedereen spreekt elkaar gewoon met je en jou aan, alleen de directeur wordt met u 
aangesproken.  

 Er is een ‘losse sfeer’ maar er wordt wel verwacht dat je het werk goed doet. 
 Als je met iets bezig bent maak je het even af, dan ga je gewoon een paar minuten 

 later koffie drinken.  
 
drie zinnen correct 2 
twee zinnen correct 1 
één of geen zin correct 0 
 

 39 maximumscore 1 
Het zou kunnen dat sommige bewoners een sterke parfumgeur onaangenaam vinden. 
 

 40 maximumscore 1 
een antwoord bijvoorbeeld:  

 Marlies moet voorzichtig zijn omdat het een gevoelig onderwerp is.  
 Ze zou eens kunnen opperen dat sommige mensen zo hard werken dat ze erg gaan 

 transpireren. 
 
De meer directe benadering. 

 Marlies zou tegen haar klasgenote kunnen zeggen dat het haar is opgevallen dat zij 
(af en toe een beetje) naar zweet ruikt. 

 
 41 maximumscore 2 

twee adviezen, bijvoorbeeld: 
 elke dag douchen 
 deodorant / antitranspirant  gebruiken 
 oksels ontharen 
 in zeer ernstige gevallen de huisarts consulteren 
 schone kleding dragen 

 
per correct advies 1 
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Vraag Antwoord Scores

 42 maximumscore 3 
juiste correcties: 
Marlies heeft vandaag (1) haar witte uniform aan.  
(2) Ze heeft stevige schoenen aan met een lage hak. Het haar van Marlies zit netjes 
opgestoken en ze is bescheiden opgemaakt.  
De volgende dag moet Marlies vloeren schoonmaken.  
(3) Ze probeert de werkzaamheden goed af te wisselen zodat ze niet steeds dezelfde 
beweging maakt.  
Marlies vindt het geen vervelend werk en hoewel zij het graag wil afhebben, (4) neemt 
ze wel op tijd pauze. 
 
vier juiste correcties 3 
drie juiste correcties 2 
twee juiste correcties 1 
minder dan twee juiste correcties 0 
 
 
SPRINGWATERS || 
 

 43 D 
 

 44 D 
 

 45 B 
 

 46 C 
 

 47 D 
 

 48 C 
 

 49 A 
 

 50 A 
 

 51 A 
 

 52 D 
 
 
STAGE BIJ DE ACTIVITEITENBEGELEIDING || 
 

 53 maximumscore 2 
drie punten, bijvoorbeeld: 

 Er is een duidelijk stappenplan. 
 De activiteit (het feestje) is voor 10 personen geschikt. 
 De beschikbare tijd is voldoende. 
 De kosten zijn niet meer dan 100 euro.  

 
drie punten correct 2 
twee punten correct 1 
minder dan twee punten correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

 54 maximumscore 1 
drie punten, bijvoorbeeld: 

 wat er aan de hand is met de patiënten uit het ziekenhuis, hoe het met ze gaat, wat 
ze wel en niet kunnen 

 Welke activiteiten zijn geschikt zijn voor de verschillende deelnemers. 
 Er worden werkafspraken gemaakt. 
 De taken worden verdeeld. 

 
 55 maximumscore 1 

Het verslag is subjectief, geeft de eigen mening van de activiteitenbegeleidster weer, 
een verslag moet objectief zijn om te gebruiken voor een overdracht.  
 

 56 maximumscore 2 
drie mogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 gebruik van fellere kleuren oogschaduw, lippenstift en nagellak 
 gebruik van glinster (ook bijvoorbeeld in de foundation) 
 make-up zwaarder aangebracht 
 gebruik van valse wimpers 
 gebruik van eyebrow-gel 
 aanbrengen van een moucher 

 
drie mogelijkheden correct 2 
twee mogelijkheden correct 1 
minder dan twee mogelijkheden correct 0 
 

 57 maximumscore 2 
basislak:  bescherming van de nagelplaat 
kleurlak:  aanbrengen van kleur 
toplak:  bescherming tegen (vroegtijdige) beschadiging van de kleurlak 
 
drie soorten lak correct 2 
twee soorten lak correct 1 
minder dan twee soorten lak correct 0 
 
 
STAGE OP SCHOOL || 
 

 58 maximumscore 1 
Omdat hij moet leren dat het goed is dat hij z’n handjes wast. Als Laura toegeeft komt 
het probleem de volgende keer weer terug. Als hij weet dat het toch moet zal hij het de 
volgende keer gewoon doen. Kinderen hebben structuur nodig.  
 

 59 B 
 

 60 maximumscore 1 
Kleuters kunnen nog niet onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Door het 
filmpje was Ralf bang dat hij ook groene handen zou krijgen. 
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Vraag Antwoord Scores

 61 C 
 

 62 maximumscore 1 
Omdat Ralf goed moet oefenen met de fijne motoriek, zodat hij zijn achterstand inhaalt. 
 
 
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. 
 


