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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.  
 

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 73 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Restproducten voor varkens 
 

 1 maximumscore 1 
TOP flavours 
 

 2 maximumscore 1 
tarwegistconcentraat 
 
 

Conditie van een schaap 
 

 3 maximumscore 1 
1 vetweefsel 
2 spierweefsel 
3 botweefsel 
 

 4 D 
 
 

Gewichtstoename van een ooi tijdens de dracht 
 

 5 maximumscore 1 
door de (twee) lammeren 
 

 6 D 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− opbouw van de weerstand  
− afdrijven van darmpek 
− opnemen van voedingsstoffen 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist soort ruwvoer zijn: 
− graskuil 
− snijmaïs 
− hooi 
 
per juist soort ruwvoer 1 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste voedingsstof zijn: 
− mineralen  
− zouten 
− sporenelementen 
− kalk 
− ijzer 
− kalium 
 
 

Vissen 
 

 13 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de ontwikkeling en bevruchting van de 
eitjes in het vrouwtje plaatsvindt; daarna worden de jongen geboren.  
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− baarddraden 
− de bek naar beneden gericht 
− vlakke buiklijn 
− ogen bovenop de kop 
 
per juist kenmerk 1 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 C 
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Vraag Antwoord Scores 

Reptielen 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− om te kunnen groeien 
− ter vervanging van de oude huid 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− De huid wordt dof. 
− Het dier is niet meer zo actief. 
− De ogen worden melkachtig troebel. 
− Het dier eet het voedsel niet op. 
 
per juist kenmerk 1 
 

 21 C 
 

 22 D 
 
 

Huisvesting paarden 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− efficiënt voeren 
− Het voer vermengt zich niet met de bodembedekking. 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− om machinaal de stal uit te kunnen mesten  
− om arbeidsbesparend te kunnen uitmesten 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Ze kunnen sneller de overtollige warmte afstaan. 
− Ze drogen sneller op (met het lange haar blijven ze te lang nat). 
− Het 'droogstappen' neemt minder tijd in beslag. 
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Vraag Antwoord Scores 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− absorbeert drie keer zoveel urine als stro 
− volledig droog, geen schimmelvorming 
− mestbesparing door plaatselijke mestverwijdering en bijstrooien 
− paarden eten te veel van het stro 
 
 

De voortplantingscyclus van de hond 
 

 29 C 
 

 30 A 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− De kans op platdrukken van de pups wordt verminderd. 
− De kans op stikken van de pups wordt verminderd. 
 
 

Dekking  
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste functie zijn: 
− om de teef in voortplantingsstemming te brengen 
− om de reu in voortplantingsstemming te brengen 
− om ervoor te zorgen dat dieren van dezelfde soort met elkaar paren 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste functie zijn: 
− De reu heeft meer kans de teef te bevruchten. 
− Andere reuen hebben minder kans de teef te bevruchten. 
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Vraag Antwoord Scores 

Het verband tussen worpgrootte en draagtijd 
 

 36 maximumscore 1 
worpgrootte (aantal pups) 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste factor zijn: 
− ras 
− het aantal worpen dat de teef gehad heeft 
− leeftijd van de teef 
 

 38 maximumscore 2 
Een juist diagram is: 
 

aantal pups (worpgrootte)

1 3 5 7 9 11 13 152 4 6 8 10 12 14

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

gemiddelde
draagtijd
in dagen

 
 
• Op de X-as staat aantal pups of worpgrootte, op de Y-as gemiddelde 

draagtijd in dagen 1 
• De ontbrekende staven hebben de juiste hoogte 1 
 

 39 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bij een toename van de worpgrootte de 
draagtijd korter wordt. 
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Vraag Antwoord Scores 

 40 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste reden is: 
− Het aantal waarnemingen is te klein. 
 
 

Watervogels 
 

 41 maximumscore 2 
donsveren, dekveren en slag(arm)pennen 
 
bij drie juist genoemde soorten veren 2 
bij twee juist genoemde soorten veren 1 
bij één of geen juist genoemde soort veren 0 
 

 42 D 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 1 
ruiperiode 
 
 

Mest en meststoffen 

 
 45 C 

 
 46 A 

 
 47 maximumscore 1 

P = fosfor / fosfaat 
K = kalium 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist gegeven meststoffen één punt toekennen. 
 
 

Welzijnsonderzoek bij leghennen 
 

 48 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− dat een dier zich goed voelt 
− dat een dier gezond is 
− in welke mate een dier natuurlijk gedrag kan vertonen 
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Vraag Antwoord Scores 

 49 maximumscore 2 
kenmerken kooihuisvesting volièrestal
kooien van draadgaas X  
automatisch voeren  (X) (X) 
pikken en kannibalisme  X 
strooisel op de grond  X 
grondeieren  X 
arbeidsintensief  X 
veel infectieziekten  X 
 
Opmerking 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevuld kruisje) één punt in mindering 
brengen. 
 

 50 B 
 

 51 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Het kost veel tijd om grondeieren te rapen. 
− De eieren kunnen bevuild zijn. 
− De eieren kunnen beschadigd zijn. 
 
per juiste reden  1 
 

 52 D 
 

 53 A 
 
 

Rantsoen van een koe 
 

 54 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste factor zijn: 
− melkgift 
− staltemperatuur 
− bewegingsvrijheid 
− ras 
 
per juiste factor  1 
 

 55 B 
 

 56 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 57 D 
 

 58 maximumscore 3 
voedingswaarde 
per kg product 

hoeveelheid 
per dag totaal in rantsoen rantsoen 

gDS VEM DVE kg gDS VEM DVE 
grashooi 830 654 65   8 6640 5232 520 

bietenperspulp 223 234 23 10 2230 2340 230 

graskuil 450 371 32 15 6750 5565 480 

grasbrok 916 818 83   3 2748 2454 249 

 totaal in rantsoen: 18368 15591 1479 
 
Opmerking 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevulde cel) één punt in mindering brengen. 
 

 59 maximumscore 2 
Een juiste berekening is: 
(650 kg / 100) x 4 = 26 kg DS 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 60 maximumscore 2 
• ja 1 
• want 18,4 kg DS < 24,0 kg DS 1 
 

 61 maximumscore 1 
voeder ruwvoeder krachtvoeder
grashooi X  
bietenperspulp (X) (X) 
graskuil X  
grasbrok   X 
 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juist ingevulde tabel één punt toekennen. 
 
 

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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