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4 Beoordelingsmodel 
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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.  
 

NB 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 70 scorepunten worden behaald. 
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Vraag Antwoord Scores

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

Lucky bamboo 
 

 1 C 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste groeifactor zijn: 
− licht  
− water  
− luchtvochtigheid  
− voeding  
− grond 
 
per juiste groeifactor 1 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de bloem of plant niet opgegeten mag 
worden. 
 
 

Klei 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist steekmateriaal zijn: 
− steekschuim 
− sphagnum 
− styrofoam 
− stopgroen 
− gaas 
− gel 
− loodprikker 
− constructie 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist genoemde steekmaterialen één punt toekennen. 
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 8 A 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 2 
• verglazen 1 
• sinteren 1 
 

 11 maximumscore 2 
aardewerktype baktemperatuur
aardewerk 1000 °C
biscuit 800 °C
porselein 1300 °C
steengoed 1200 °C
 
vier juiste baktemperaturen 2 
drie juiste baktemperaturen 1 
twee of minder juiste baktemperaturen 0 
 
 

Snijbloemen 
 

 12 B 
 

 13 A 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 2 
• meer moeite omcirkeld 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat in steekschuim gestoken snijbloemen 

meer moeite moet doen om water op te nemen, omdat ze niet direct in 
het water staan. 1 

 
 16 D 

 
 

Zonnebloemen 
 

 17 maximumscore 1 
vraag en aanbod 
 
Opmerking 
Alleen bij deze twee juist genoemde factoren één punt toekennen. 
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• 1 
• 1 

 18 maximumscore 2 
  bloemist A bloemist B bloemist C 
 inkoopprijs € 0,25 € 0,25 € 0,25 
 opslagpercentage 250% 150% 100% 
 verkoopprijs per zonnebloem € 0,88 € 0,63 € 0,50 
 verkoopprijs per vijf 

zonnebloemen 
€ 4,40 € 3,15 € 2,50 

 
Opmerking 
Alleen bij 3 juist berekende verkoopprijzen per rij één punt toekennen. 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
− De hoogte van het opslagpercentage wordt onder andere bepaald door 

het type winkel, de diverse kosten, personeelskosten enzovoort.  
− Een speciaalzaak verleent meer service en besteedt meer aandacht 

aan de presentatie dan een volkszaak of de markthandel. Dit is de 
reden dat het opslagpercentage hoger moet zijn. 

 
 20 B 

 
 21 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juiste snijbloem zijn: 
− Gerbera (Jamesonii groep) 
− Anemone coronaria 
− Lathyrus odoratus 
 
Opmerking 
Alleen bij een volledig foutloos geschreven wetenschappelijke naam één 
punt toekennen. 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− plastic schaal in de houten schaal plaatsen 
− folie op de houten schaal aanbrengen  
− schaal behandelen met was, verf of beits 
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www.bonsaiforum.nl 
 

 24 maximumscore 2 
N = stikstof 
P = fosfor 
K = kalium 
 
drie juiste afkortingen 2 
twee juiste afkortingen 1 
één of geen juiste afkorting 0 
 

 25 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat deze getallen staan voor de 
verhoudingen of percentages N-P-K (werkzame meststoffen). 
 

 26 maximumscore 2 
• water (H2O) 1 
• koolstofdioxide (CO2) 1 
 
 

Ergernis 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Het is beleefd. 
− De klant voelt zich welkom. 
− De klant is gezien, minder kans op diefstal. 
− De klant verlaat minder snel de winkel zonder iets te kopen. 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
1= begroeten 
2= koopdoel achterhalen 
3= adviseren 
4= afsluiten 
 
Opmerking 
Voor elke fout of niet ingevulde fase één punt in mindering brengen. 
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 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− vakbladen/boeken lezen 
− collega’s vragen 
− beurzen bezoeken 
− andere winkels bekijken 
 
per juiste manier 1 
 

 31 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een gehaaste klant vlot en goed 
geholpen wil worden (kort gesprek). Aan een twijfelende klant moeten juist 
veel adviezen en hulp verstrekt worden (lang gesprek). 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de klant de winkel verlaat zonder het 
gewenste artikel te kopen, omdat dit niet in de winkel verkocht wordt of 
uitverkocht is. 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist punt zijn: 
− voldoende bescherming 
− reclame 
− kleur 
− voor welke producten het bestemd is 
− uitstraling 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste genoemde punten één punt toekennen. 
 

 35 maximumscore 2 
bewering juist onjuist 
Ongekleurd papier is milieuvriendelijker dan gekleurd 
papier. 

X  

Cellofaan beschermt een boeket beter tegen de 
vrieskou dan papier. 

 X 

 
per juiste bewering 1 
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 36 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat het voor de bloemist om een stukje 
reclame gaat en voor de klant goedkoper is. 
 
• juist voordeel bloemist 1 
• juist voordeel klant 1 
 
 

Perkplanten 
 

 37 maximumscore 1 
Uit antwoord moet blijken dat eenjarige planten slechts één jaar oud 
worden. (Ze worden gezaaid en groeien, bloeien, vormen zaad en sterven 
af binnen één jaar.) 
 

 38 B 
 

 39 C 
 

 40 B 
 

 41 D 
 
 

Droogbloemen 
 

 42 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− ondersteboven hangen 
− in droogbloemenpoeder of wasmiddel leggen 
− op vaas laten indrogen 
− tussen droogbloemenpers 
 
per juiste manier 1 
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 43 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste snijbloem zijn: 
− roos  
− frambozendistel  
− lamsoor  
− zonnebloem  
− kattestaart  
− gipskruid 
 
drie juiste snijbloemen 2 
twee juiste snijbloemen 1 
één of geen juiste snijbloem 0 
 

 44 maximumscore 1 
19%-tarief 
 

 45 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de droogbloemen sneller gaan 
schimmelen. 
 

 46 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de warme lijm uit een lijmpistool erg heet 
(minimaal 130 °C) is / er een risico op verbranden is.  
 
 

Bruiloft 
 

 47 B 
 

 48 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat aan de onderkant van de houder een 
zuignap zit. (Door het uittrekken van twee pinnetjes zuigt deze zich vast.) 
 
 

 49 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist nadeel zijn: 
− zwaarder 
− lelijke steel 
− milieuonvriendelijk 
− kans op lekkage 
− steekschuim gaat snel kapot 
 

 50 D 
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Symbolische chrysanten 
 

 51 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste symbolische betekenis zijn: 
− roos: liefde, vreugde, geluk en genegenheid 
− passiebloem: lijden van Christus 
− laurier: roem, overwinning 
 
drie juiste symbolische betekenissen 2 
twee juiste symbolische betekenissen 1 
één of geen juiste symbolische betekenis 0 
 

 52 B 
 

 53 maximumscore 1 
adventskrans 
 

 54 A 
 

 55 B 
 

 56 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Dozen bieden bescherming. 
− Dozen zijn makkelijker te vervoeren. 
 
 

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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