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 mode en commercie CSE GL 
 
 

 
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 57 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Miss Etam 
 
 

 1 C 
 

 2 B 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 1 
 verkoopsterke zone 
bij de kassa's  X 
bij de pashokjes   
bij een breed looppad  X 
naast een display   
voor in de winkel  X 
 
alle kruisjes staan op de juiste plaats 1 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
een reden, bijvoorbeeld: 
− De presentatie moet de klanten naar binnen lokken (zuigkracht). 
− De presentatie kan de klant op koopideeën brengen. 
− De presentatie kan informatie geven over de stijl van de winkel. 
 

 7 maximumscore 1 
twee eisen, bijvoorbeeld: 
− De artikelpresentatie moet opvallen. 
− De artikelpresentatie moet aantrekkingskracht hebben. 
− De artikelpresentatie moet passen bij de doelgroep. 
 
twee eisen correct  1 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 2 
twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 
− winkelpersoneel 
− leveranciers 
− schoonmaakpersoneel 
 
per correct voorbeeld 1 
 

 9 C 
 

 10 A 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
Ja, want door statiegeld te heffen zal de winkelier de verpakking weer 
terug krijgen en kan de verpakking terug naar de fabriek om opnieuw 
gebruikt te worden. 
 

 13 maximumscore 1 
twee voordelen van een open magazijn, bijvoorbeeld: 
− Er is geen magazijnmedewerker nodig. 
− De verkoper kan snel iets uit het magazijn halen. 
− De verkoper krijgt zelf verantwoordelijkheid. 
 
twee voordelen correct 1 
 

 14 maximumscore 1 
Op plek 1.  
De doos met T-shirts in de laatste trendkleuren moet op een plek zo dicht 
mogelijk bij de winkel in het magazijn worden geplaatst. Artikelen die snel 
verkocht (moeten) worden, plaats je zo dicht mogelijk bij de winkel (lifo). 
 
Opmerking 
Alleen 1 punt toekennen indien de plek en de uitleg beiden correct zijn. 
 

 15 maximumscore 1 
één voorbeeld, bijvoorbeeld: 
− dat de artikelen niet hun aangehechte labels kwijtraken 
− dat de artikelen niet beschadigen 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 1 
een verkoopsituatie, bijvoorbeeld: 
− Een klant past een spijkerbroek en de verkoopmedewerker vraagt of de 

klant een riem erbij wil passen. Vervolgens koopt de klant de 
spijkerbroek en de riem.  

− Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de verkoopmedewerker tijdens 
het verkoopgesprek nog een ander artikel dan het artikel dat de klant 
past, aanprijst. 

 
 17 maximumscore 1 

overhemd bij een stropdas   
sjaaltje bij een jurk  X 
blouse bij een broek  
das bij een winterjas X 
riem bij een spijkerbroek X 
colbert bij een pantalon  
 
alle kruisjes staan op de juiste plaats 1 
 

 18 C 
 

 19 C 
 

 20 C 
 
 

Ruitersportzaak De Molenwei 
 

 21 maximumscore 1 
bij Alexander de Groot 
 
en/of 
 
bij de directeur 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
De voorraad die op een bepaald moment in de winkel en in het magazijn 
aanwezig is. 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 1 
demodage 
 

 27 maximumscore 1 
één middel, bijvoorbeeld: 
− een onderzoek houden 
− een enquête houden 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
maat 6 
 

 30 maximumscore 1 
maat 42 
 

 31 A 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 
− locale televisie 
− locale radio 
− regionale dagbladen 
− locale reclamezuilen 
− regionale huis-aan-huisbladen 
 
twee voorbeelden correct 1 
 

 34 C 
 

 35 B 
 

 36 A 
 

 37 C 
 

 38 C 
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Vraag Antwoord Scores

 39 maximumscore 2 
 korte middellange lange 
Over twee weken gaan de truien uit de Anky 
collectie in de aanbieding. X   

Binnenkort ga ik mijn reclameactiviteiten verder 
uitbreiden. X   

Over vijf jaar wil ik nog een zaak openen op een 
A1-locatie.   X 

Na één jaar moet ik zeker nog een extra 
personeelslid aantrekken.  X  

Deze gondola's moet ik over één jaar vervangen.  X  
De niet-flexibele winkelinrichting is zeker voor 
tien jaar gemaakt.   X 

 
zes kruisjes juist geplaatst 2 
vijf kruisjes juist geplaatst 1 
minder dan vijf kruisjes juist geplaatst 0 
 
 

Modekennis 
 
 

 40 B 
 

 41 A 
 

 42 C 
 

 43 B 
 

 44 C 
 

 45 C 
 

 46 B 
 

 47 C 
 

 48 maximumscore 1 
Rock 'n Roll mode 
 

 49 C 
 

 50 C 
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Vraag Antwoord Scores

 51 B 
 

 52 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Neutrale kledingstukken die niet opvallen en makkelijk te combineren zijn 
met andere kledingstukken. (Vaak in de kleuren zwart, wit, grijs en bruin.) 
 

 53 C 
 

 54 maximumscore 1 
een bij elkaar passend geheel van kleding en accessoires (ontworpen door 
één ontwerper) 
 

 55 A 
 

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