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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 73 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

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

Shams Webshop 
 

 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 
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Vraag Antwoord Scores

 2 maximumscore 2 
 
1400.03  Abiom 
   Kerkebos 10-93 
   6546 BB  NIJMEGEN 
   Contactpers: heer Rietveld 
 
1400.05 RSE Telefcommunicatie   Email: www.rsetelecom.nl 
   Papierbaan 2a      Tel.: (0591)61 22 12 
   9672 BH  WINSCHOTEN   Fax: (0591) 61 22 22 
 
1400.06 Kunststoffenfabriek Allplast  Email: www.allplast.nl 
   Fruitstraat 16      Tel.: (058) 291 30 80 
   8933 GR  LEEUWARDEN   Fax: 
            Bank:32.89.70.664 
            Postbank: 4028749 
 
1400.07 Bellstore 
   1158 Desborough Road  
   HP112PR  LONDON 
 
1400.08 Abasonic 
   Hugo Junkers Strasse 3 
   50259 PULHEIM 
 
Opmerking 
per onjuiste of niet verwerkte verandering 1 punt aftrekken 
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 4 
 
 Aan: info@eccheadlines.nl 
 CC: directie@Shamswebshop.nl 
 Onderwerp: offerte 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In week 24 willen wij een actieweek houden voor Samsung telefoons. 
 
Hierbij vraag ik u om een offerte voor de levering van: 
50 stuks Samsung X200 
50 stuks Samsung E780 
50 stuks Samsung Z510 
 
Ik hoop dat u de telefoons kunt leveren twee weken voor de actieweek en 
dat u een aantrekkelijke korting kunt geven. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
naam kandidaat  
afdeling Inkoop 
 
 
checklist: 
− juist e-mailadres 
− cc juist 
− onderwerp juist 
− aanhef juist 
− actieweek genoemd 
− artikelen juist (incl. aantallen) 
− gevraagde korting vermeld 
− levertermijn vermeld 
− afsluiting juist 
 
Opmerking 
per onjuist of niet ingevuld gegeven 1 punt aftrekken 
 

 4 B 
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden:  
− rembours 
− kredietbeperking 
− betaling binnen … dagen 
 
per juist antwoord  1 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
 
handeling wel niet 

artikel retour zenden aan leverancier  x 

creditverkoopfactuur aan klant sturen  x 

magazijnontvangstbon invullen x  
 

 8 maximumscore 1 
20 - 3 = 17. Te bestellen, rekening houdend met de besteleenheid: 16. 
 

 9 maximumscore 2 
 
 

INTERN BESTELFORMULIER 
datum: 
8 april 

behandeld door: 
<naam kandidaat> 

volgnummer: 
531 

artikel-
nummer 

omschrijving in 
voorraad

aantal te 
bestellen 

leverancier prijs per 
stuk in €

40501 

Tom Tom 
Mobile 5 

bluetooth 
navigatie 

3 
16 

(= antwoord 
vorige vraag)

ECC € 160,00

 
Opmerking 
per onjuist of niet ingevuld vak 1 punt aftrekken 
 

 10 maximumscore 1 
inkoopprijs is € 160,00 = 100 % 
verkoopprijs 1,229 x € 160,00 = € 196,64 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
2 x €158,82 =   € 317,64 
btw 19%     = 0,19 x 317,64 =    60,35
   € 377,99 
rembourskosten    9,50
factuurbedrag        € 387,49 
 
Opmerking 
per onjuist of ontbrekend element in de berekening 1 punt aftrekken 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
 
offerte 1  Belstore offerte 2  Telpoint Benelux 
 
20  Nokia N80 silver black    
à    €    235,00               € 4.700,00 
 
korting  10,5%               €    493,50 
 
factuurbedrag                € 4.206,50 
 

 
20  Nokia N80 silver black  
à     €    240,00             € 4.800,00 
 
korting 12 %                 €    576,00
 
subtotaal                       € 4.224,00 
vrachtkosten                 €        5,00
factuurbedrag               €  4.229,00 

 
Opmerking 
per fout in de berekening 1 punt aftrekken 
 

 18 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste motivatie om voor offerte 1 te kiezen is: 
Offerte 1 is de goedkoopste. 
 
Een voorbeeld van een juiste motivatie om voor offerte 2 te kiezen is: 
Bij offerte 2 mag er later worden betaald. 
 

 19 B 
 

 20 B 
 

 21 C 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 3 
 

 
 

 
 
 
 
Weverstraat 4a 
6811 EL Arnhem 
tel.(026) 351 47 54 
fax: (026) 351 56 55 
mobiel (06) 28 34 52 17 
BTW nummer NL 8099.70.946.B01 
ABN AMRO bank: 38.44.56.503 
 
 

 
Factuurnummer: VF 08-069 
Factuurdatum: 8 april 2008 
Debiteurnummer: 1300.309 

Gemeente Woerden 

Blekerijlaan 14 

3447 GR WOERDEN 

FACTUUR  

artikelnummer aantal 
geleverd 

omschrijving eenheidsprijs 
in € 

totaal netto 
in € 

10412 5 Samsung E780 175,63 878,15

     

     

  totaalbedrag goederen: 878,15

  korting 2 %: 17,56

  administratiekosten: 

  vrachtkosten: 

  btw (19%) over € 860,59: 163,51

  factuurbedrag: 1.024,10

 

 
Betalen binnen 8 dagen. Bij betaling s.v.p. factuur- en debiteurnummer vermelden. 
 
 

Op al onze verkopen, leveranties en dienstverleningen zijn onze bepalingen van toepassing, welke 
gedeponeerd zijn bij de K.v.K. onder nummer 27199853. Deze bepalingen zijn ter inzage en gratis 

verkrijgbaar in ons bedrijf. 

 
Opmerking  
per onjuist ingevuld gegeven 1 punt aftrekken 
per onjuist berekend bedrag 1 punt aftrekken 
 
Doorwerkfouten worden niet aangerekend. 
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Vraag Antwoord Scores

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
 

DEBITEURENKAART 

debiteurnummer: 1300.313 

 
 
 
 
 
 e-mail:  

naam:  
Bas Bons 

postcode en woonplaats:  
5349 AT  OSS 

straat en huisnummer: 
Galliersweg 39  

telefoon:  
(0412) 63 49 41 

 mutatie saldo

datum omschrijving debet € credit € €

01/04/08 saldo 340,89  340,89

02/04/08 PB8 Fact.nr 08-
221 63,75 277,14

   

 
Opmerking 
per onjuist ingevuld gegeven 1 punt aftrekken 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 3 
 

artikel 
nummer 

aantal 
geleverd omschrijving eenheidsprijs

in € 
totaal netto

in € 
controle 

berekening 
in €  

juist/ 
onjuist 

10201 15 Nokia 6060 79,83 1.197,45 1.197,45 juist 

20101 15 Nokia HDW-3 
Bluetooth Headset 

39,49 592,35 592,35 juist 

      

  totaalbedrag goederen: 1.789,80 1.789,80 juist 

  korting  …. %:   

  administratiekosten:   

  vrachtkosten:   

  btw (19%) over €: 107,39 340,06 onjuist 

  factuurbedrag: 1.899,19 2.129,86 onjuist 
 
Opmerking 
per onjuist ingevuld onderdeel 1 punt aftrekken 
 
Doorwerkfouten worden niet aangerekend. 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 B 
 

 29 B 
 

 30 D 
 

 31 B 
 

 32 D 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
franco 
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Vraag Antwoord Scores

 35 maximumscore 1 
Dit doet Shams om zijn klanten te stimuleren tot een hoger aankoopbedrag 
ineens. 
 

 36 maximumscore 1 
De originele factuur gaat altijd naar de klant, daarom kan de afdeling 
Verkoop alleen de kopie-factuur bewaren. 
 

 37 maximumscore 1 
juiste volgorde van gebruik: 
1 magazijnopdrachtenbon 
2 magazijnafgiftebon 
3 pakbon 
4 vrachtbrief 
 

 38 maximumscore 1 
De leverancier heeft zekerheid van betaling voordat de goederen geleverd 
worden. 
 

 39 C 
 

 40 maximumscore 1 
de orderbevestiging van leverancier Belstore 
 

 41 B 
 

 42 maximumscore 2 
 
voorwaarden betalingsvoorwaarde leveringsvoorwaarde

contant X  

franco  X 

kredietbeperkingstoeslag X  
 
Opmerking 
per onjuist of ontbrekend antwoord 1 punt aftrekken 
 

 43 A 
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Vraag Antwoord Scores

 44 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Shams wil niet het risico lopen dat het met te veel voorraad blijft zitten 
 terwijl er nieuwe modellen op de markt zijn. 
− Het neemt (te) veel magazijnruimte in beslag. 
− Het is een duur product, er zit dan te veel geld in de voorraad. 
 
per juist argument   1 
 

 45 maximumscore 1 
intern bestelformulier 
 

 46 D 
 

 47 C 
 

 48 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− niet franco 
− onder rembours 
− af magazijn 
 

 49 B 
 

 50 maximumscore 1 
voorfactureren 
 

 51 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− orderbevestiging 
− pakbon/vrachtbrief 
 

 52 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− creditnota 
− creditverkoopfactuur 
 

 53 maximumscore 1 
(7000) (Voorraad)goederen 
 

 54 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− saldilijst crediteuren 
− overzicht van alle crediteurenkaarten 
− overzicht Openstaande posten 
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Vraag Antwoord Scores

 55 B 
 

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

einde  einde  
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