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Correctievoorschrift VMBO-GL 
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 verzorging CSE GL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 81 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
  
 

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

Verpleeghuis De Horst 
 

 1 D 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 2 maximumscore 2 
 
gekoppeld maaltijdsysteem ontkoppeld maaltijdsysteem 
bereiden bereiden 
consumeren consumeren 
portioneren diepvriezen 
serveren portioneren 
 regenereren 
 serveren 
 terugkoelen 

 
De zeven begrippen zijn op de juiste manier in de kolommen geplaatst  
(11 cellen gevuld).  2 
Eén, twee of drie cellen zijn onjuist, te weinig of te veel ingevuld. 1 
Meer dan drie cellen zijn onjuist, te weinig of te veel ingevuld. 0 
 

 3 maximumscore 1 
één functie, bijvoorbeeld: 
− voedsel/maaltijden op temperatuur houden  
− voedsel/maaltijden vervoeren 
 

 4 D 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 1 
vijf groenten, bijvoorbeeld: 
− boerenkool 
− groene kool 
− rode kool  
− witte kool 
− spruitjes  
− koolsoorten 
− witlof 
− winterwortel 
− prei 
− ui 
− knolselderij 
− rode bieten 
 
Opmerking 
Alleen als de kandidaat vijf juiste groenten noemt, één scorepunt 
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 2 
twee voordelen, bijvoorbeeld: 
− Groenten van het seizoen zijn meestal voordeliger/goedkoper dan 

groenten van een ander seizoen.  
− Groenten van het seizoen zijn beter voor het milieu. / geproduceerd 

zonder energieverbruik (voor warmte en licht).  
− Oudere mensen (in het verpleeghuis) zijn groenten van het seizoen 

gewend. / Veel oudere mensen (in het verpleeghuis) hebben een 
voorkeur voor het eten van groenten van het seizoen.  

 
per juist voordeel  1 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 2 
Uit de uitleg van de kandidaat blijkt dat producten met de kortste 
houdbaarheidsperiode vóór dezelfde producten met een langere 
houdbaarheidsperiode moeten staan. 
 
Opmerking 
Als uit het antwoord van de kandidaat alleen blijkt dat producten in 
volgorde geplaatst worden op grond van hun houdbaarheidsdatum één 
punt toekennen. 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 2 
twee taken, bijvoorbeeld: 
− poleren/opwrijven van servies/bestek/glaswerk 
− serveermateriaal klaarzetten  
− tafels dekken 
 
per juiste taak   1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat de afzonderlijke materialen noemt om de tafels te 
dekken, hiervoor samen één punt toekennen. 
Als de kandidaat de afzonderlijke materialen noemt om te serveren, 
hiervoor samen één punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Activiteitenbegeleiding in een zorgcentrum 
 

 14 maximumscore 2 
 

 twee objectieve waarnemingen  
over de activiteit, bijvoorbeeld: 

twee subjectieve waarnemingen 
over de activiteit, bijvoorbeeld: 

 − De twee heren dragen een bril. 
− Mevrouw knijpt met haar hand in 

een ballon. 
− Mevrouw heeft een horloge om. 
− Mevrouw zit tussen twee mannen. 
 

− Mevrouw vindt het niet leuk. 
− De linker meneer kijkt 

geïnteresseerd. 
− Mevrouw kijkt ernstig. 
− De ouderen doen erg hun best. 
 

 
vier waarnemingen op de juiste plaats ingevuld 2 
drie of twee waarnemingen op de juiste plaats ingevuld 1 
één of geen waarneming op de juiste plaats ingevuld 0 
 

 15 maximumscore 2 
drie manieren, bijvoorbeeld: 
De activiteitenbegeleider kan  
− zelf enthousiast uitleggen wat de bedoeling is. / wat er gaat gebeuren. 
− veiligheid bieden door te vertellen dat er ook andere mensen meegaan 

die de bewoner kent. 
− veiligheid bieden door te vertellen dat zij/hij in de buurt blijft. 
− aan de bewoner vragen waarom hij niet wil sjoelen of wandelen (en 

daarvoor eventueel een oplossing zoeken). 
− tegen de bewoner zeggen dat het gezellig is (als hij meegaat). 
 
drie juiste manieren 2 
twee juiste manieren  1 
minder dan twee juiste manieren 0 
 
 

Kinderdagverblijf De Vlindertuin 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
één reden, bijvoorbeeld: 
− Dat is duidelijk voor kinderen. 
− Dat geeft een gevoel van zekerheid.  
− Dat geeft een gevoel van veiligheid.  
− Dat geeft een gevoel van geborgenheid.  
 

 18 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 2 
 
lichamelijke ontwikkeling sociale ontwikkeling 

1 3 
2 5 
4 8 

(5)  
6  
7  

 
acht nummers in de juiste kolom en geen nummer in een onjuiste kolom 
geplaatst     2 
zeven of zes nummers in de juiste kolom geplaatst  1 
minder dan zes nummers in de juiste kolom geplaatst 0 
 
Opmerking 
Nummer 5 mag extra genoemd worden bij lichamelijke ontwikkeling.  
 

 20 maximumscore 1 
twee adviezen: 
− Zorg dat alle kinderen een verfschort om hebben. 
− Organiseer het handen wassen na afloop beter.  
 
Opmerking 
Alleen als de kandidaat twee juiste adviezen noemt één punt toekennen. 
 

 21 maximumscore 2 
vier factoren, bijvoorbeeld: 
− het inkomen van de ouders 
− de gezinssamenstelling 
− de gezinsgrootte 
− de huisvesting 
− of de ouders wel of niet (buitenshuis) werken 
− de culturele achtergrond van ouders / de voorgeschiedenis van ouders 
− de gezondheid van de gezinsleden 
 
vier juiste factoren  2 
drie of twee juiste factoren  1 
minder dan twee juiste factoren 0 
 



 

 700021-1-637c 8 lees verder 

Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 2 
drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 
 bevorderd door: 
lichamelijke 
ontwikkeling 

De baby volgt het bewegend voorwerp 
(met de ogen en beweegt daardoor het 
hoofd). 

geestelijke  
ontwikkeling 

De baby kan het voorwerp/de stem 
herkennen. / De baby luistert naar 
taal. 

sociale  
ontwikkeling 

Door te praten/spelen is er contact 
tussen de baby en Mario.  

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

Voorzieningen en instellingen 
 

 23 maximumscore 1 
een bibliotheek en een sporthal 
 
Opmerking 
Alleen als de kandidaat beide voorzieningen noemt één punt toekennen. 
 

 24 maximumscore 1 
drie instellingen, bijvoorbeeld:  
− ziekenhuis 
− verpleeghuis 
− verzorgingshuis 
− revalidatiecentrum 
− psychiatrisch ziekenhuis 
− medisch centrum met specialisten / oogartsenpraktijk / 

oorartsenpraktijk 
 
Opmerking 
Alleen als de kandidaat drie juiste instellingen noemt één punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 2 
 
extramurale zorg intramurale zorg 

1 3 
2 5 
4 6 

 
zes nummers in de juiste kolom ingevuld 2 
vijf of vier nummers in de juiste kolom ingevuld 1 
minder dan vier nummers in de juiste kolom ingevuld 0 
 
 

Ouderen in een buurthuis 
 

 26 maximumscore 1 
drie activiteiten, bijvoorbeeld: 
− volksdansen 
− boeken bespreken 
− kaarten 
− liedjes zingen (van vroeger) 
− modeshow 
− dansen 
− ouderengym 
− bingo 
− computercursus 
− postzegels ruilen 
− spellen spelen 
− muziekmiddag 
− karaoke 
− bloemstukjes maken 
 
Opmerking 
Alleen als de kandidaat drie juiste activiteiten noemt één punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 2 
drie adviezen, bijvoorbeeld: 
− Zorg dat meneer Jacobs je mond goed kan zien als je tegen hem praat.  
− Articuleer duidelijk (zodat meneer Jacobs eventueel kan liplezen).  
− Zorg dat er zo weinig mogelijk achtergrondgeluiden zijn. 
− Zorg dat meneer Jacobs een gunstige plaats heeft voor het horen van 

geluid.  
− Zeg tegen meneer Jacobs dat hij alles wat hij niet heeft verstaan, kan 
 navragen. 
 
drie juiste adviezen 2 
twee juiste adviezen 1 
minder dan twee juiste adviezen 0 
 

 28 maximumscore 1 
een homogene groep 
 
 

Pien is ziek 
 

 29 maximumscore 2 
negatieve invloeden, bijvoorbeeld: 
 
 negatief beïnvloed door 

lichamelijke ontwikkeling 
- Ze heeft pijn. 
- Ze kan minder goed bewegen. 
- Ze kan nu niet turnen. 

geestelijke ontwikkeling 

- Ze kan (nu niet naar school en daardoor) 
 een leerachterstand krijgen. 
- Ze kan gaan piekeren. 
- Ze kan zich verdrietig voelen. 

sociale ontwikkeling 

- Ze ziet haar klasgenoten niet elke dag op 
 school. 
- Ze kan niet met haar vriendinnen buiten 
 spelen. 
- Ze ziet haar turngroep niet iedere week. 

 
zes cellen juist   2 
vijf of vier cellen juist 1 
minder dan vier cellen juist 0 
 

 30 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 31 maximumscore 1 
Uit het antwoord van de kandidaat blijkt dat zij/hij weet dat dit de zorg is 
die een zorginstelling overdraagt aan een andere zorginstelling of aan de 
thuissituatie. 
 
 

Zusje 
 

 32 C 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
Nee, uit de uitleg van de kandidaat blijkt dat het voor de taalontwikkeling 
beter is om de juiste woorden te gebruiken; niet ‘woef woef’, maar hond; 
niet ‘toettoet’ maar auto.  
 
 

Angeline heeft een handicap 
 

 35 maximumscore 2 
de volgende vier redenen: 
In Enschede 
− is assistentie aanwezig, in Enschede Drienerloo niet. 
− zijn verrijdbare bruggen, in Enschede Drienerloo niet. 
− zijn gehandicaptenparkeerplaatsen, in Enschede Drienerloo niet. 
− zijn toegankelijke toiletten, in Enschede Drienerloo niet. 
 
vier juiste redenen  2 
drie juiste redenen en geen foute reden 1 
alle andere gevallen 0 
 

 36 B 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 1 
De verzorging / begeleiding is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele 
behoeften / wensen van de zorgvrager.  
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Vraag Antwoord Scores 

Activiteiten in de wijk 
 

 39 maximumscore 2 
drie van de volgende punten: 
− het adres (en het telefoonnummer) van het wijkcentrum 
− de naam van een contactpersoon voor informatie 
− de manier van opgeven voor de cursus 
− hoe groot de dansgroep maximaal of minimaal wordt 
− hoeveel lessen gegeven worden / hoe lang de cursus gaat duren 
− de kosten van de cursus 
− of er eisen gesteld worden aan kleding / schoenen  
 
drie juiste punten  2 
twee juiste punten  1 
minder dan twee juiste punten 0 
 

 40 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 
− De cursus past niet bij de motorische ontwikkeling van een vierjarige. 
− Een vierjarige kan zich minder lang concentreren dan een 6-12 jarige. / 

De instructie door de docent kan te moeilijk zijn voor een vierjarige. 
− Door het leeftijdsverschil met andere kinderen is de kans groot dat een 

vierjarige geen aansluiting vindt bij de groep. 
 
per juiste reden  1 
 

 41 A 
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 1 
een (éénouder)gezin 
 

 44 maximumscore 2 
twee oorzaken, bijvoorbeeld: 
− Het gebeurt door groepsdruk. / Ze 'lopen mee' met andere jongeren die 
 zich storend gedragen. 
− Jongeren willen stoer doen. 
− Jongeren vervelen zich. 
 
per juiste oorzaak  1 
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Vraag Antwoord Scores 

De vriendschapskring (VSK) 
 

 45 maximumscore 2 
drie taken, bijvoorbeeld: 
− helpen bij de voorbereiding van de activiteiten  
− assisteren tijdens de activiteiten 
− boodschappen doen / klusjes doen 
− zorgen voor vervoer (als dat nodig is) 
− administratieve werkzaamheden / inschrijven / geld innen 
 
drie juiste taken   2 
twee juiste taken   1 
minder dan twee juiste taken  0 
 

 46 maximumscore 2 
drie redenen, bijvoorbeeld 
− Dat verkort de bereidingstijd. 
− Dat vereenvoudigt de bereidingswijze (en dat is handig voor de 

vrijwilligers / de deelnemers die meehelpen). 
− Dat vermindert piekbelasting. 
− Daardoor zijn er minder mensen nodig voor het bereiden van een 

maaltijd. 
 
drie juiste redenen  2 
twee juiste redenen  1 
minder dan twee juiste redenen  0 
 

 47 maximumscore 2 
drie fouten: 
− De vork ligt aan de verkeerde kant van het bord. 
− De (soep)lepel ligt aan de verkeerde kant van het bord. 
− De steel van de dessertlepel ligt naar de verkeerde kant. 
− (Het servet ligt aan de verkeerde kant van het bord.) 
 
drie juiste fouten  2 
twee juiste fouten  1 
minder dan twee juiste fouten 0 
 
Opmerking:  
Als de kandidaat opschrijft dat de lepel en de vork zijn verwisseld, dit 
behandelen alsof de kandidaat de volgende twee fouten heeft 
opgeschreven: 
− De vork ligt aan de verkeerde kant van het bord. 
− De (soep)lepel ligt aan de verkeerde kant van het bord. 
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Vraag Antwoord Scores 

 48 maximumscore 1 
één reden, bijvoorbeeld: 
− Deelnemers kunnen dan zelfstandig reizen met de bus. / Deelnemers 

zijn dan mobieler. 
− Het is goed voor het zelfvertrouwen van de deelnemers. 
 
 

Hulpverlening 
 

 49 maximumscore 2 
twee instanties: 
• de huisarts 1 
• de centrale balie van de aanleunwoning / het woon- en zorgcentrum 1 
 

 50 maximumscore 2 
hulpverlener of instantie, bijvoorbeeld: 
 
 hulpverlener of instantie 
mantelzorg (klein)kind/buurvrouw/vriendin/kennis 
eerstelijnszorg huisarts/wijkverpleging/thuiszorg 
tweedelijnszorg ziekenhuis/specialist/therapeut 
semimurale zorg 
 

revalidatiecentrum/dagopvang met 
therapie 

 
vier juiste hulpverleners of instanties op de juiste plaatsen 2 
drie of twee juiste hulpverleners of instanties op de juiste plaatsen 1 
minder dan twee juiste hulpverleners of instanties op de juiste plaatsen 0 
 
 

Meneer Jansen 
 

 51 maximumscore 1 
een professionele reactie, bijvoorbeeld: 
De medewerkster zegt dat het niet erg is dat meneer Jansen in bed geplast 
heeft. / dat ze hem graag helpt. / dat ze het bed graag verschoont voor 
hem. 
 

 52 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 
− Daardoor behoudt meneer Jansen zijn gevoel van eigenwaarde. 
− Daardoor zal meneer Jansen zich respectvol behandeld voelen. 
− Daardoor oefent hij vaardigheden die hij kan (en die blijven daardoor 

behouden). 
− Daardoor is meneer Jansen minder afhankelijk van hulp. 
 
per juiste reden  1 
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Vraag Antwoord Scores 

Kinderen 
 

 53 maximumscore 1 
een reactie, bijvoorbeeld: 
− jaloers zijn 
− meer aandacht vragen dan voordat de baby er was 
− weer in bed gaan plassen 
− minder goed gaan praten 
 

 54 maximumscore 2 
• in het eerste vakje: 5, 6, 7 of 8 maanden / een half jaar 1 
• in het laatste vakje: ongeveer 2-3 jaar / 2 jaar / 2 ½ jaar / 3 jaar 1 
 
 

Jeanie 
 

 55 maximumscore 2 
vier verschillen, bijvoorbeeld: 
 

schoonmaken van de keuken in  
de thuiszorg 

schoonmaken van de keuken in  
het verzorgingshuis 

− alleen werken 
− werken met huishoudelijke 

apparatuur/materialen 
− Er is geen vaste routing. 
− werken met kleine 

oppervlakken/apparaten/materialen 
− De HACCP-code is niet van 

toepassing. 

− in een team werken 
− werken met professionele 

apparatuur/materialen 
− Er is een vaste routing. 
− werken met grotere 

oppervlakken/apparaten/materialen 
− De HACCP-code is van toepassing. 

 
vier juiste verschillen / vier paar juiste kenmerken 2 
drie of twee juiste verschillen / drie of twee paar juiste kenmerken 1 
minder dan twee juiste verschillen / minder dan twee paar juiste 
kenmerken    0 
 

 56 maximumscore 1 
Uit het antwoord van de kandidaat blijkt dat zij/hij weet dat een PGB een 
geldbedrag is dat een langdurig zieke patiënt / iemand met een handicap 
ontvangt om zelf de zorg te kopen die hij/zij nodig heeft. 
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Vraag Antwoord Scores 

De familie Van Osch 
 

 57 maximumscore 1 
− Cornelis Jetses (in Eerbeek) 
− Jan Ligthart (in Eerbeek) 
− Johanna Huiskamp (in Eerbeek) 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste scholen 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. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Gerrit de Jager/doorzon.bv, strips op pagina 10 en 11 
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