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 ZORG EN WELZIJN-BREED CSE KB 
 
 

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. 



 

600021-1-721c 2 

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. 
 



 

600021-1-721c 3 

3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen zorg en welzijn-breed KB kunnen maximaal 71 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
SPRINGWATERS || 
 

 1 D 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 A 
 

 9 A 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
Iris vergeet de spatel te desinfecteren. 
 

 12 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Het beschermt de eigen kleding. 
 voor de herkenbaarheid van het bedrijf 
 Het ziet er netjes / verzorgd uit. 
 De bedrijfskleding is goed te wassen. 

 
per correcte reden 1 
 
 
STAGE OP DE ZORGBOERDERIJ || 
 

 13 D 
 

 14 B 
 

 15 C 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
Vet levert bij de verbranding de meeste energie van alle voedingsstoffen. Als je meer 
energie binnenkrijgt dan je lichaam nodig heeft, krijg je overgewicht en blijft het 
lichaamsgewicht niet op peil. 
 

 17 maximumscore 2 
twee nadelen, bijvoorbeeld: 

 Deze bevatten vaak veel suiker, veel vet en weinig voedingsvezel. 
 Deze verminderen de eetlust waardoor je minder trek hebt in een gezonde maaltijd. 
 Deze zijn vaak slecht voor het gebit. 

 
per correct nadeel 1 
 

 18 maximumscore 1 
Vitamine D is nodig voor het vastleggen van de kalk in de beenderen. 
 

 19 maximumscore 1 
Een donkere huid laat minder zonlicht door. Dit heeft als nadeel dat de huid minder 
vitamine D kan maken.  
 

 20 D 
 

 21 A 
 

 22 A 
 

 23 D 
 

 24 maximumscore 1 
Dat E223 een door de Europese Unie goedgekeurde hulpstof is. 
 

 25 maximumscore 1 
Dat het uitlekgewicht van de uitjes ongeveer 190 gram is. 
 

 26 maximumscore 1 
Uitlekgewicht betekent het gewicht van de uitjes zonder vocht. 
 
 
HET VERJAARDAGSFEESTJE || 
 

 27 B 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 1 
Ja 
 
een juiste uitleg, bijvoorbeeld: 

 De moeder is consequent. 
 De moeder legt uit wat er aan de hand is. 
 Bastiaan weet dat huilen en slaan niet helpt. 
 De moeder neemt Bastiaan apart en houdt daarmee rekening met zijn gevoelens. 
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Vraag Antwoord Scores

 30 C 
 

 31 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Er zijn teveel kleine onderdelen. 
 Het zijn ingewikkelde trucs die kinderen niet snappen. 
 De gebruiksaanwijzing moet gelezen worden. 
 Iets wat te moeilijk is, nodigt niet uit. 
 Het raakt snel kwijt / gaat snel stuk. 

 
per correcte reden 1 
 

 32 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 

 Het is goed voor de sociale ontwikkeling 
 Een kind leert verliezen 
 Het is goed voor de fijne motoriek 
 Het is goed voor het geheugen 
 Het is goed voor de geestelijke ontwikkeling 
 het gaat niet snel vervelen 

 
per correcte reden 1 
 
 
BEZOEKERS OP DE ZORGBOERDERIJ || 
 

 33 maximumscore 1 
een antwoord, bijvoorbeeld: 

 Slechthorende kinderen missen geluiden om zich heen. 
 Slechthorende kinderen begrijpen andere kinderen minder omdat ze slecht horen, 

daardoor kunnen ze niet goed meedoen. 
 Andere kinderen houden geen rekening met de handicap, de sociale ontwikkeling 

van slechthorende kinderen kan achterblijven. 
 Het communicatieproces bij slechthorende kinderen verloopt moeizamer. 

 
 34 B 

 
 35 A 

 
 36 A 
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Vraag Antwoord Scores

DE SCHOONMAAK || 
 

 37 maximumscore 3 
- product 2 dit is speciaal om te ontkalken 
- product 3  is voor ruiten en spiegels / ontvetten 
- product 4  is agressief, desinfecterend 
 
drie producten correct omschreven 3 
twee producten correct omschreven 2 
één product correct omschreven 0 
 

 38 D 
 

 39 C 
 

 40 maximumscore 1 
licht ontvlambaar 
 

 41 A 
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 (koud) water lost geen vet op 
 alleen water lost geen vet op 
 een reinigingsmiddel lost wel vet op 

 
 44 maximumscore 1 

een antwoord, bijvoorbeeld: 
 bij sanitair stroomt overal veel water langs 
 water (met een hoge hardheid) laat kalkaanslag achter 

 
 
STAGE OP DE BASISSCHOOL || 
 

 45 B 
 

 46 A 
 

 47 maximumscore 1 
co-ouderschap 
 

 48 maximumscore 1 
voorbeeld van een correct antwoord:  
Door veel te bewegen zal zij gewicht verliezen en door dit gewichtsverlies zal zij zich 
prettiger voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. 
(Beide aspecten moeten genoemd worden.) 
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Vraag Antwoord Scores

DE HULPBOEREN OP DE ZORGBOERDERIJ || 
 

 49 maximumscore 2 
twee punten, bijvoorbeeld: 

 lichaamsbouw 
 het soort werk 
 lichaamsbeweging 
 het klimaat 
 de stofwisseling 

 
per correct punt 1 
 

 50 maximumscore 2 
twee lichamelijke veranderingen, bijvoorbeeld: 

 verminderde lichamelijke activiteiten 
 verminderde darmwerking 
 verminderde maagwerking 
 verminderde speekselproductie 
 last van het gebit 
 verminderde reuk en smaak  
 stofwisseling neemt (verder) af 

 
per correcte lichamelijke verandering 1 
 

 51 maximumscore 1 
logopedist / spraakleraar 
 

 52 maximumscore 2 
twee woonmogelijkheden, bijvoorbeeld: 

 socio-woning 
 gezinsvervangend tehuis 
 woonvoorziening voor gehandicapten 

 
per correcte woonmogelijkheid 1 
 

 53 maximumscore 2 
twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 ziekenhuis 
 revalidatiecentrum 
 verpleeghuis 
 psychiatrisch centrum 
 medisch kindertehuis 

 
per correct voorbeeld 1 
 

 54 maximumscore 1 
transmurale zorg 
 

 55 maximumscore 1 
een antwoord, bijvoorbeeld: 

 De zorg en hulpverlening richten op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de 
desbetreffende zorgvrager / cliënt. 

 Mensen / cliënten de zorg geven die werkelijk noodzakelijk is voor een zo groot 
mogelijke zelfredzaamheid.
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Vraag Antwoord Scores

STAGE BIJ DE SCHOONHEIDSSALON || 
 

 56 maximumscore 1 
De (oog)make-up van Chantal is te opzichtig. 
 

 57 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 
 

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

 59 maximumscore 1 
met een bokkenpootje en/of vellentang 
 

 60 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. 
 
 
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. 
 

einde  
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