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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 75 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

 1 maximumscore 1 
Een profitorganisatie mag winst maken, een non-profitorganisatie niet. 
 

 2 maximumscore 1 
Melkpakken bevatten een kunststoffolie aan de binnenkant. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 3 maximumscore 1 
drie maatregelen, bijvoorbeeld: 
− afwasmachine alleen laten draaien als hij vol is 
− juiste temperatuursinstelling van koeling en diepvries 
− dosering van afwas- en schoonmaakmiddelen aanpassen 
− energiezuinige apparaten gebruiken 
 
drie antwoorden correct  1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 4 maximumscore 2 
− heldere tomatensoep 
− kabeljauwfilet met rijst en roergebakken groente 
− magere kwark met vers fruit 
 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 5 maximumscore 1 
drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
− bevordert de hygiëne 
− bespaart tijd 
− minder opslagruimte nodig 
− betere mogelijkheden om in charges te koken  
− bakken / schalen hebben vaste inhoud 
 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 6 maximumscore 2 
vier hygiënemaatregelen, bijvoorbeeld: 
− handen wassen / desinfecteren 
− korte nagels 
− geen sieraden 
− schone werkkleding 
− haren vast 
− eventuele wondjes goed afdekken 
 
vier antwoorden correct 2 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 7 maximumscore 1 
De vis en kaas moeten afgedekt bewaard worden. 
 
Opmerking 
Alleen wanneer beide aspecten worden genoemd 1 punt toekennen. 
 

 8 maximumscore 1 
drie maatregelen, bijvoorbeeld: 
− De gewassen groenten en rauwe kipfilet niet met elkaar in aanraking 

laten komen. 
− De handen wassen met water en zeep. 
− De snijplank en het mes afwassen met heet water en zeep of een 

andere snijplank en mes gebruiken. 
 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
twee voordelen, bijvoorbeeld: 
− bespaart personele kosten 
− vereenvoudigt de bereiding 
− de inkoop van ingrediënten wordt makkelijker 
 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
juiste berekening: 
150 gr pasta 
    3 bosuitjes 
    1 teentje knoflook 
100 gram gekruide tahoereepjes 
    2 eetlepels olie 
    2 eetlepels citroensap 
150 gram kerstomaatjes 
    1 takje peterselie 
    1 takje selderij 
zout en peper naar smaak 
 
negen antwoorden correct omgerekend 2 
acht of zeven antwoorden correct omgerekend 1 
minder dan zeven antwoorden correct omgerekend 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
drie werkzaamheden, bijvoorbeeld: 
− tafels dekken 
− tafels en stoelen op de juiste plaats zetten 
− glaswerk, servies en bestek poleren 
− servetten vouwen 
 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 15 maximumscore 2 
drie regels, bijvoorbeeld: 
− De gasten vriendelijk en beleefd te woord staan. 
− De jas aannemen van de gasten. 
− De gasten naar hun tafel begeleiden. 
− Zorgen dat de gasten kunnen gaan zitten. 
 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 16 maximumscore 2 
twee passende reacties, bijvoorbeeld: 
− goed luisteren naar de klacht 
− beleefd en geduldig blijven en vooral niet boos worden 
− het probleem doorgeven aan degene die de leiding heeft 
− alleen iets beloven als je het ook kunt waarmaken 
 
per correct antwoord 1 
 

 17 maximumscore 1 
de inzetmethode 
 

 18 A 
 



 

 700021-1-638c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 2 
drie verschillen, bijvoorbeeld: 
− er wordt in een groothuishouding naast handwerk ook gebruik gemaakt 

van machines 
− er wordt in een groothuishouding gewerkt volgens een vaste 

tijdsindeling 
− er is in een groothuishouding vakkennis vereist 
− materialen en middelen worden in een groothuishouding geleverd door 

een groothandel 
 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 20 maximumscore 1 
hoe vaak het textiel wordt verwisseld 
 

 21 maximumscore 1 
Nee, want je mag de tafelkleden niet wassen boven de 40 ºC en dat is niet 
praktisch. 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
drie voordelen, bijvoorbeeld: 
− Alles is bij de hand. 
− De wagen is verrijdbaar. 
− Materialen / emmers staan op handige hoogte. 
− Er is genoeg plaats voor alle schoonmaakmiddelen. 
− Je kunt er afval op kwijt. 
 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 24 maximumscore 1 
In een schoonmaakplan staat hoe, wat, waarmee en hoe vaak er 
schoongemaakt moet worden. 
 
vier antwoorden genoemd 1 
minder dan vier antwoorden genoemd 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 1 
twee adviezen, bijvoorbeeld: 
− Houd de rug recht. 
− Werk met hulpmiddelen als je boven je eigen werkhoogte werkt  

(trapje, telescoopsteel). 
− Zak bij het bukken door de knieën. 
 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 26 maximumscore 2 
• de uitvoering 1 
• het resultaat 1 
 

 27 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− De kleur geeft aan waar het schoonmaakmiddel voor gebruikt kan 

worden. 
− Door de kleurcode weet je welk materiaal je waar moet gebruiken. 
− Elke kleurcode staat voor een toepassingsgebied. 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
25 ml 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
één antwoord: 
de (regionale) indicatiecommissie of CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 
 

 32 maximumscore 2 
vier soorten zorg, bijvoorbeeld: 
− huishoudelijke hulp 
− verzorging 
− verpleging 
− psychosociale begeleiding 
− praktische ondersteuning 
− preventieve zorg 
 
vier antwoorden correct 2 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 33 A 



 

 700021-1-638c* 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 34 maximumscore 2 
 

 
zelfzorg mantelzorg 

professionele 
zorg 

Elke dag hulp bij het douchen en 
aankleden door de thuiszorg.   * 

De dochter van Mevrouw Pietersen deed 
de boodschappen.  *  

Met behulp van aangepast bestek eten. *   
De ergotherapeut geeft ADL-hulp.   * 
Tweemaal per week hulp bij het 
huishouden door de thuiszorg.   * 

De buurman deed elke week de tuin.  *  
Een vrijwilliger ging een aantal keren per 
week met mevrouw Pietersen wandelen.  *  

 
zeven antwoorden correct 2 
zes of vijf antwoorden correct 1 
minder dan vijf antwoorden correct 0 
 

 35 maximumscore 1 
drie ADL-hulpmiddelen, bijvoorbeeld: 
− aangepast bestek 
− beker (evt. met tuit) 
− hulpstukken bij het aankleden 
− rolstoel 
− steunen in wc / badkamer 
− stok 
 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 36 maximumscore 1 
omdat zij dan zo zelfstandig mogelijk blijft en minder afhankelijk is van 
anderen 
 

 37 maximumscore 1 
de arbeidsinspectie 
 

 38 A 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 1 
Persoons Gebonden Budget 
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Vraag Antwoord Scores 

 41 maximumscore 3 
 

Mevrouw Pietersen programmakaartje 

onderdelen begintijd eindtijd 
sauna 10.00 11.00 
massage 11.00 11.30 
gezichtsbehandeling 12.00 13.00 
lunch 13.00 14.00 
manicure 14.00 14.30 
make-up 14.30 15.00 

 
zes regels correct 3 
vijf regels correct 2 
vier regels correct 1 
minder dan vier regels correct 0 
 

 42 maximumscore 1 
drie nadelen, bijvoorbeeld: 
− de huid kan verbranden 
− de huid droogt uit 
− de huid wordt eerder oud en er ontstaan sneller rimpels 
− er kan huidkanker ontstaan  
 
drie antwoorden correct 1 
minder dan drie antwoorden correct 0 
 

 43 maximumscore 2 
drie handelingen, bijvoorbeeld: 
− jas / schoenen aannemen 
− sieraden aannemen 
− de stoel in de juiste stand zetten 
− de klant toedekken 
− een haarnetje / haarband omdoen 
− informeren of de klant goed ligt 
 
drie antwoorden correct 2 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 44 maximumscore 1 
Een schone huid is de beste basis voor verdere behandelingen. 
 

 45 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
Zeep droogt de huid uit. 
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Vraag Antwoord Scores 

 46 maximumscore 2 
twee functies, bijvoorbeeld: 
− laat de huid samentrekken (poriën worden kleiner) 
− ontvet de huid  
− verfrist de huid 
 
per correct antwoord  1 
 

 47 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− door de warmte van het kompres openen de poriën zich 
− weekt de huid op 
 

 48 maximumscore 1 
Een dagcrème beschermt de huid. 
 

 49 B 
 

 50 maximumscore 1 
twee redenen, bijvoorbeeld: 
− om de foundation langer vast te houden 
− om de gezichtshuid een mooi egaal effect te geven 
− om een glimmende huid te matteren 
− om kleine oneffenheden weg te werken 
 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 51 A 
 

 52 maximumscore 1 
twee adviezen, bijvoorbeeld: 
− stevige schoenen met lage hak dragen 
− tabouret (krukje) gebruiken en behandelstoel lager zetten 
 
twee antwoorden correct 1 
minder dan twee antwoorden correct 0 
 

 53 C 
 

 54 maximumscore 1  
              voorbeeld van een juist antwoord is:

De bedrijfskleding vormt een bescherming tegen besmetting en het draagt 
ook bij aan een goede persoonlijke hygiëne. Bovendien beschermt het de 
eigen kleding. 
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Vraag Antwoord Scores 

 55 A 
 

 56 maximumscore 1 
Als je nagels knipt dan heb je kans dat de nagel gaat splijten. 
 

 57 maximumscore 2 
2 - 7 - 4 - 6 - 3 - 8 - 5 - 1 
 
of 
 
− Alle benodigde materialen klaarzetten. 
− Oude nagellak verwijderen. 
− De nagels korter vijlen. 
− Nagelriemolie aanbrengen op de nagelriemen. 
− De nagelriemen terugdrukken met het bokkenpootje. 
− Een basislak aanbrengen. 
− Een kleurlak aanbrengen. 
− Een toplak aanbrengen. 
 
volgorde volledig correct 2 
één of twee fouten in de volgorde 1 
meer dan twee fouten in de volgorde 0 
 

 58 A 
 

 59 B 
 

 60 maximumscore 1 
voorbeeld van een juist antwoord is: 
Hiermee bescherm je de nagel tegen het binnendringen van kleurstoffen 
en het verkleuren van de nagelplaat. 
 

 61 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− door een anti-transpirant te gebruiken 
− door koele katoenen kleding te dragen 
 
 
 

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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