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Correctievoorschrift VMBO-GL 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 administratie CSE GL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
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. 
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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. 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 71 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Panic skate & snowboard shop 
 

 1 maximumscore 4 
Beoordeel het gehele examen op netheid en nauwkeurigheid. 
De volgende factoren dienen mee te wegen in uw oordeel over netheid: 
− is het ingeleverde werk goed leesbaar? 
− staan bij optellingen de getallen netjes onder elkaar? 
 
het gehele werk ziet er netjes uit 2 
het werk ziet er niet altijd netjes uit 1 
het werk ziet er meestal niet netjes uit 0 
 
De volgende factoren dienen mee te wegen in uw oordeel over de 
nauwkeurigheid: 
− zijn er fouten gemaakt bij het overnemen van gegevens uit de 

opgaven? 
− is bij geldbedragen waar nodig het €-teken vermeld? 
− zijn bij geldbedragen waar nodig de cijfers achter de komma vermeld? 
− zijn de geldbedragen waar nodig correct afgerond op hele eurocenten? 
 
uit het werk blijkt een grote nauwkeurigheid 2 
uit het werk blijkt dat de kandidaat af en toe onnauwkeurig werkt 1 
uit het werk blijkt dat de kandidaat vaak onnauwkeurig werkt 0 
 

 2 C 
 

 3 D 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 3 
 

artikel inkoopprij
s korting bedrag  

korting 
nieuwe 
inkoopprijs 

skate Tecnica Phoenix €  90,00 5% €  4,50 €    85,50 
skate Tecnica Tomcat € 110,00 4,5% €  4,95 €  105,05 
skate Hypno Scout € 140,00 5,7% €  7,98 €  132,02 

 
per juist ingevulde regel  1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 1 
 
INKOOPORDERREGISTER  bladnummer 625 
 
datum 
 

 
inkoopordernummer 
 

 
naam crediteur 
 

 
crediteurnummer 
 

03-04-07 I – 852 Sports 4 All 1400.01 

10-04-07 I – 853 EeWee Optical 1400.04 

 
Opmerking 
Voor een niet geheel juist antwoord geen punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 4 
 

 
 
Aan: 

 

 EeWee Optical 
 Havenstraat 166 
 1404 EN  BUSSUM 

 

Betreft: inkooporder
  
Kenmerk: I – 853 

 

 

 
Arnhem, 10-04-2007 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij verzoeken u onderstaande goederen (zo spoedig mogelijk) af te  
leveren op bovenstaand adres. 
 

artikel-
nummer 

artikel aantal prijs per stuk 

0428 Nike Monza 8 € 58,00 

0431 Carrera Flame 10 € 60,00 

0434 Carrera Secret 8 € 45,00 

 
Hoogachtend, 
 
<naam kandidaat> 
 
Afd. Inkoop 

 
Opmerking 
Per onjuist antwoordelement 1 punt aftrekken. 
 

 8 D 
 

 9 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 4 
 
 
Orderbevestiging  
 
Panic Skate & Snowboard Shop 
Jansplaats 9 
6811 GB Arnhem 
(026) 351 41 81 
Postbank 3426135 
btw-nummer NL048911851B01 
 
Aan: 
Skate-a-round 
Donker Curtiusstraat 7-124 
1051 JL  AMSTERDAM 
 
datum: 13-04-2007 ons kenmerk: V-089 
 uw kenmerk: B.005 
 orderdatum: 11-04-2007 
 
Hierbij bevestigen wij de volgende bestelling: 
artikel-
nummer 

aantal omschrijving catalogusprijs 
per paar 

8736 10 skates K2 Velocity € 185,00 
8739   5 skates K2 Velocity Lady € 185,00 
    

 
Wij danken u voor uw bestelling. 
Hoogachtend, 
 
<Naam kandidaat> 
afd. Verkoop 
 
Leveringstermijn: binnen 15 dagen 
 
Leveringsvoorwaarde: de goederen worden franco geleverd. 
 
Kortingspercentage: 2% 
 

 
Opmerking 
Per onjuist of ontbrekend antwoordelement 1 punt aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 4 
 
MAGAZIJNOPDRACHTENBON 
                                               
ordernummer: V-089 orderdatum: 11-04-2007 

debiteurnummer: 
1300.03  

contactpersoon: 
 

naam:  
Skate-a-round 

 

adres:  
Donker Curtiusstraat 7-124 

 

postcode en woonplaats:  
1051 JL  AMSTERDAM 

 

AFDELING VERKOOP MAGAZIJN 

artikel-
nummer 

artikelomschrijving aantal prijs per 
eenheid 

totaal geleverd 

8736 skate Velocity 10 €  185,00 € 1.850,00  

8739 skate Velocity 
Lady 5 €  185,00 €   925,00  

      

goederenbedrag 
 

              €  2.775,00 

korting:     2 %  
 
bedrag: €  55,50 

vrachtkosten 
 

 €  

paraaf 
verkoop: 
<paraaf 
  kandidaat> 

paraaf 
magazijn: 

paraaf 
expeditie:

paraaf 
facturering:

paraaf boekhouding: 

 
Opmerking 
Per onjuist of ontbrekend antwoordelement 1 punt aftrekken. 
 

 12 D 
 

 13 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 3 
 
artikelnummer omschrijving inkoopprijs 

per paar  
in € 

voorraad in 
aantallen 

waarde voorraad 
in € 

8218 Tecnica 
Phoenix 

  90,00 (12 + 1 =) 13 1.170,00 

8219 Tecnica 
Tomcat 

110,00 18 1.980,00 

8240 Salomon 
TR6 

  90,00 10    900,00 

8244 Salomon 
TR7 

100,00 (15 – 3 =) 12 1.200,00 

8248 Spin Trainer 120,00 10 1.200,00 

8736 K2 Velocity 100,00 7    700,00 

8739 K2 Velocity 
Lady 

100,00 5     500,00 

8766 Hypno Scout 140,00 8 1.120,00 
   totaalwaarde 8.770,00 

 
Opmerkingen 
Doorwerkfouten niet aanrekenen. 
Per onjuist ingevuld of ontbrekend antwoordelement 1 punt aftrekken. 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 2 
 

 
MAGAZIJNKAART 

 

artikelnummer: 8240 
omschrijving: Salomon TR 6 
stelling: 4 
volgnummer: 3 
 

besteleenheid: paar 
minimumvoorraad: 2 
maximumvoorraad: 10 
inkoopprijs: € 90,00 
verkoopprijs: € 160,00 

datum ordernummer bij af saldo 

01-01-07 Saldo  
 

 
 

5 

02-03-07 V-09  
 

1 4 

12-03-07 V-13  
 

3 1 

13-04-07 I-067 7  
 8 

 
Opmerking 
Per onjuist ingevuld of ontbrekend antwoordelement 1 punt aftrekken. 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− leveringsvoorwaarden of een concreet voorbeeld daarvan 
− besteleenheid 
− bijkomende kosten 
− betalingsvoorwaarden of een concreet voorbeeld daarvan 
− kwaliteit 
 
per juist antwoord   1 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 maximumscore 2 
 
 

INTERN BESTELFORMULIER 
 

datum: 13-04-07 behandeld door: H.B. 
 

volgnummer: 57 
 

 

artikel-
nummer 

omschrijving in 
voorraad

aantal te 
bestellen 

leverancier- 
nummer 

prijs 
per 
stuk 
in € 

inkoop-
order- 

nummer 

3286 
zonnebril  

Ray Ban Pilot 
6 14 1400.04 35,00 I-035 

       
 
Opmerking 
Per onjuist of ontbrekend gegeven 1 punt aftrekken. 
 

 19 C 
 

 20 D 
 

 21 C 
 

 22 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 23 maximumscore 5 
voorbeeld van een juiste brief: 
 
Aan Sports 4 All 
  T.a.v de heer L. Koopmans 
  Langezand 60 
  8223 GW  LELYSTAD 
 
Betreft: aanvraag offerte 
Kenmerk: OFF024 
 
Arnhem, 4 april 2007 
 
Geachte heer Koopmans, 
 
Graag ontvang ik van u een prijsopgave van inline skates Tecnica, type 
Genesis. 
Is het mogelijk een korting te ontvangen bij een afname van 60 paar? 
Wilt u de levertijd en eventuele bijkomende kosten in uw offerte 
vermelden? 
 
In afwachting van uw reactie. 
Met vriendelijke groet, 
 
<naam kandidaat> 
afdeling Inkoop 
 
 
• NAW-gegevens, datum en kenmerk juist 1 
• gegevens artikel juist vermeld 1 
• vraag naar korting, levertijd en bijkomende kosten 1 
• juiste aanhef, afsluiting en ondertekening 1 
• juist gebruik van de Nederlandse taal 1
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Vraag Antwoord Scores 

 24 maximumscore 3 
 

CREDITEURENKAART 

crediteurnummer: 1400.03  

e-mail: info@casuality.com 

naam:  
Brunotti Optics 

postcode en woonplaats:  
7008 AP  Doetinchem 

straat: 
Houtmolenstraat 23 

telefoon:  
0314-329335 

 mutatie  

datum omschrijving debet € credit € saldo € 

01-04-07 saldo   1.643,60 

02-04-07 P14 (factuur 07161) 582,40  1.061,20 

     

 
• datum, omschrijving 1 
• bedrag debet 1 
• saldo 1 
 

 25 maximumscore 4 
 

 
SALDILIJST DEBITEUREN 
per 06-04-2007 

debiteur- 
nummer 

naam debet
€

credit 
€ 

saldo 
€ 

1300.01 Boersma Sport 1.051,20  1.051,20 

1300.02 Sportstudio Oost 741,50 430,50 311,00 

totaal  1.792,70 430,50 1.362,20 
 
Opmerkingen 
Doorwerkfouten niet aanrekenen. 
Per ontbrekend gegeven of onjuist antwoordelement 1 punt aftrekken.
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Vraag Antwoord Scores 

 26 maximumscore 1 
de afdeling Verkoop 
 

 27 maximumscore 3 
goederenbedrag € 2.590,00 
korting 15%  €    388,50 - 
subtotaal   € 2.201,50 1 
vrachtkosten  €      15,00 + 
totaal exclusief btw € 2.216,50 1 
btw 19%   €    421,14 + 
factuurbedrag  € 2.637,64 1 
 
Opmerking 
Als er een rekenfout is gemaakt, kunnen doorwerkfouten ontstaan. 
Doorwerkfouten niet aanrekenen. 
 

 28 B 
 

 29 D 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 maximumscore 3 
 
Arnhem,  9 april 2007 
ORDERBEVESTIGING 
 

uw kenmerk: I-26582 
besteldatum: 08-04-2007 
ordernummer: V-215 
klantnummer: 1300.01 

Aan: 
Boersma Sport 
Kosmonaut 8e 
3899 GS  LEUSDEN 
 behandeld door: <naam kandidaat> 
aantal artikel- 

nummer 
artikelomschrijving prijs per 

stuk in € 
(inclusief btw)

5 
 

3237 zonnebril Polaroid Ivor  124,95

5 
 

3286 zonnebril Ray Ban Pilot  82,11

5 
 

3883 zonnebril Carrera Secret  105,91

 
 

  

 
korting: geen 
administratiekosten: geen 
btw: 19% 
 
Aan de uitvoering van uw order zullen wij de grootst mogelijke zorg besteden. 
 
 
Opmerking 
Per onjuist of niet ingevuld gegeven 1 punt aftrekken. 
 

 34 maximumscore 2 
Een antwoord met juiste uitleg, bijvoorbeeld: 
− franco: alle verzendkosten zijn voor de verkoper 
− niet-franco: alle verzendkosten zijn voor de koper 
− loco: de koper neemt op een plaats de goederen in ontvangst en de 

overige kosten zijn voor de koper 
− af … : de goederen worden verpakt aangeboden op een bepaalde 

plaats en de overige kosten zijn voor de koper 
 
• een juiste leveringsvoorwaarde  1 
• een juiste omschrijving bij de leveringsvoorwaarde 1 



 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
 
LEVERANCIERSKAART 
Naam bedrijf: Roll-on-roll-off 
Adres: Matlingeweg 113 
Postcode / woonplaats: 3047 GR  Rotterdam 
Telefoon: (010) 463 68 54 
Fax: (010) 463 68 55 
E-mail adres: Roll-on-roll-off@wanadoo.nl 
Contactpersoon: Birgitte Schuurmans 
 

 
Volgnummer: 1 

debiteur-
nummer 

   

datum omschrijving debet credit saldo 
     
     
     
     
     
     
 
Opmerking 
Per juist of ontbrekend antwoordelement 1 punt aftrekken. 
 

 37 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in 
het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito. 
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