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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. 
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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. 

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 
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toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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 94 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

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

 1 maximumscore 1 
− politie 
− brandweer 
− ambulance 
 
Opmerking 
alleen als de kandidaat drie juiste instanties noemt één punt toekennen 
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Vraag Antwoord Scores 

 2 maximumscore 2 
twee punten, bijvoorbeeld: 
− het adres / de plaats waar de hulp nodig is 
− wat er aan de hand is  
− hoeveel slachtoffers er zijn 
 
per juist punt 1 
 
 

Bonnefooi 
 

 3 maximumscore 2 
twee eisen, bijvoorbeeld: 
− De activiteit moet niet te moeilijk zijn. / aansluiten bij het niveau van de 

groep.  
− De activiteit moet niet te langdurig zijn. 
− Er moeten rustmomenten zijn tijdens de activiteit. 
 
per juiste eis 1 
 

 4 maximumscore 2 
vier instanties, bijvoorbeeld: 
− (dag-)activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke 

beperking 
− sociale werkplaats / werkvoorziening voor mensen met een 

verstandelijke beperking  
− MEE 
− GVT / gezinsvervangend tehuis / WBC / woonbegeleidingscentrum 
− sociowoning 
− het speciaal onderwijs (als onderwijsassistent) 
 
vier juiste instanties 2 
drie of twee juiste instanties 1 
minder dan twee juiste instanties 0 
 
 

Buurthuis 
 

 5 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
drie punten, bijvoorbeeld: 
− zorgen dat mevrouw Koster dichtbij de spreker zit 
− zorgen dat mevrouw Koster het gezicht van de spreker goed kan zien 
− zorgen dat de spreker duidelijk spreekt 
− als dat mogelijk is zorgen voor een microfoon 
− tegen mevrouw Koster zeggen dat ze moet waarschuwen als ze iets 

niet kan verstaan, zodat dat herhaald kan worden voor haar 
− getallen op kaarten laten zien / getallen in beeld brengen 
 
drie juiste punten  2 
twee juiste punten  1 
minder dan twee juiste punten 0 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
2, 6 en 8 
 
alleen drie juiste nummers 2 
drie juiste nummers en één onjuist nummer of alleen twee juiste nummers 1 
alle andere gevallen  0  
 

 9 maximumscore 1 
drie rollen, bijvoorbeeld: 
− de organisator/de leider 
− de meeloper 
− de dwarsligger 
− de clown 
− de buitenstaander 
 
Opmerking 
alleen bij drie juiste rollen één punt toekennen 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 2 
vijf aandachtspunten, bijvoorbeeld: 
− activiteiten voor verschillende doelgroepen 
− aantal feestvierders / gasten 
− beschikbaar budget 
− locatie 
− datum 
− begin- en eindtijd 
− drankgebruik 
− uitnodigingen voor het feest 
− tijdsduur van het feest 
− catering 
 
vijf juiste aandachtspunten 2 
vier juiste aandachtspunten 1 
minder dan vier juiste aandachtspunten 0 
 
 

Kinderdagverblijf De Hommel 
 

 11 maximumscore 2 
twee nadelen, bijvoorbeeld:  
− Het kind leert niet om zelfstandig beslissingen te nemen. 
− Het kind leert niet om zelf na te denken. 
− Het kind leert niet om zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
− Het kind leert niet om zelf initiatief te nemen. 
 
per juist nadeel  1 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 2 
twee manieren, bijvoorbeeld: 
− De peuters zelf hun broodbeleg laten kiezen. 
− Met de peuters gezamenlijk aan tafel eten. 
− De peuters op een speelse manier helpen bij het eten van het brood.  / 

De peuters met een spelletje/versje stimuleren. 
 
per juiste manier  1 
 

 14 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 1 
− steriel gaasje 
− witte/synthetische watten 
− hydrofiele zwachtel 
− schaar en kleefpleister / klemmetjes 
 
Opmerking 
Alleen als de kandidaat alle genoemde materialen opschrijft één punt 
toekennen. 
 

 16 maximumscore 1 
egocentriciteit / egocentrisch zijn 
 

 17 A 
 
 

Familie Jonker 
 

 18 maximumscore 2 
drie woonvormen: 
− serviceflat 
− aanleunwoning 
− woonzorgcentrum 
 
Uit de uitleg moet blijken dat meneer en mevrouw Jonker beide niet meer 
gezond zijn en dat zij in deze drie woonvormen (dag en nacht) hulp kunnen 
krijgen.  
 
• drie juiste woonvormen  1 
• juiste reden 1 
 

 19 maximumscore  2 
Het antwoord bevat de volgende punten: 
− een telefooncirkel bestaat uit een vast aantal deelnemers 
− die deelnemers bellen elkaar op op een vast tijdstip  
− de deelnemers bellen elkaar kort 
− de telefooncirkel begint en eindigt bij dezelfde persoon (bijvoorbeeld 

een mantelzorger) 
− wanneer een deelnemer niet opneemt, wordt dit gemeld bij een 

centraal punt (meestal bij de mantelzorger) / wordt onderzocht wat er 
aan de hand is 

 
Het antwoord bevat vijf of vier van de bovenstaande punten 2 
Het antwoord bevat drie of twee van de bovenstaande punten 1 
Het antwoord bevat minder dan twee van de bovenstaande punten 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 2 
 

vijf zinnen  vijf begrippen 

Mevrouw Jonker heeft haar heup gebroken en is 
opgenomen in het ziekenhuis. 

 
intramurale zorg 

Mevrouw Jonker kan zelf hulp inkopen met geld dat 
aan haar is toegewezen. 

 
extramurale zorg 

Meneer Jonker gaat twee dagen per week naar de 
dagopvang in woonzorgcentrum De Linde. 

 
semimurale zorg 

Na de revalidatie komt de fysiotherapeut één keer 
per week bij mevrouw Jonker thuis. 

 ontschotting 

De verschillende hulpverleners van mevrouw 
Jonker werken goed samen. 

 persoonsgebonden 
budget / PGB 

 
vijf juiste lijnen   2 
vier of drie juiste lijnen  1 
minder dan drie juiste lijnen 0 
 

 21 maximumscore 2 
activiteit: 
− Meer Beweging voor Ouderen 
 
twee redenen: 
− De man van mevrouw Jonker is op vrijdag naar de dagopvang. 
− Mevrouw Jonker houdt van bewegen. 
 
• juiste activiteit 1 
• twee juiste redenen 1 
 
Opmerking 
alleen als de kandidaat twee juiste redenen geeft één punt toekennen 
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Vraag Antwoord Scores 

Jarno doet EHBO-examen 
 

 22 maximumscore 2 
De volgende vijf basisregels: 
− het slachtoffer geruststellen  
− helpen op de plaats waar het slachtoffer is  
− zonodig professionele hulp roepen 
− nagaan wat er gebeurd is / nagaan wat het slachtoffer mankeert 
− denken aan eigen veiligheid (en veiligheid van het slachtoffer)  
 
vijf juiste basisregels 2 
vier of drie juiste basisregels 1 
minder dan drie juiste basisregels 0 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
drie letsels, bijvoorbeeld: 
− bij een wond aan de hand 
− bij een wond aan de onderarm 
− bij een verstuikte pols 
− bij een breuk aan de hand/pols/onderarm 
− bij een ontwrichting aan de hand 
 
drie juiste letsels  2 
twee juiste letsels  1 
minder dan twee juiste letsels 0 
 

 25 maximumscore 1 
één situatie, bijvoorbeeld: 
− bij bewusteloosheid 
− bij niet reageren op schudden aan de schouders en een normale 

ademhaling 
− bij niet reageren op aanspreken en een normale ademhaling 
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Vraag Antwoord Scores 

Meneer De Vries herstelt van een operatie 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 2 
drie eisen, bijvoorbeeld: 
− Het hoofdeinde moet verstelbaar zijn. / Er moet een ruggesteun 

aanwezig zijn. 
− Het bed moet in hoogte verstelbaar zijn. 
− Het bed moet gemakkelijk verplaatsbaar zijn. / mag niet met een 

zijkant tegen een muur staan.  
− Er moet een papegaai boven het bed zijn (voor zorgvragers die niet 

goed zelf kunnen gaan zitten). 
  
drie juiste eisen  2 
twee juiste eisen  1 
minder dan twee juiste eisen 0 
 

 28 maximumscore 2 
vier handelingen, bijvoorbeeld: 
− handen wassen 
− sieraden afdoen  
− stoelen klaarzetten 
− ramen openen 
− wasmand klaarzetten 
− bed op werkhoogte zetten 
 
vier juiste handelingen  2 
drie of twee juiste handelingen  1 
minder dan twee juiste handelingen  0 
 

 29 maximumscore 2 
drie preventieve maatregelen, bijvoorbeeld: 
− zorgen dat meneer De Vries niet lang achter elkaar in eenzelfde  

houding ligt  
− gezonde voeding gebruiken 
− plooien in het onderlaken vermijden / onderlaken straktrekken 
− anti-decubitusmatras /-kussen gebruiken 
− speciale schapenvacht (voor de hielen/stuit) gebruiken 
− speciale crème gebruiken voor de rode plekken 
 
drie juiste maatregelen 2 
twee juiste maatregelen  1 
minder dan twee juiste maatregelen 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 30 B 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 2 
Meneer De Vries ligt voor zijn rugoperatie in het ziekenhuis.  
Hij is daar patiënt/cliënt. 
Een ziekenhuis verleent tweedelijnszorg. 
Als meneer De Vries weer thuis is, komt de huisarts regelmatig langs voor 
controle. De huisarts verleent dan aan meneer De Vries eerstelijnszorg.  
De schoondochter van meneer De Vries doet boodschappen voor hem. Zij 
verleent hem mantelzorg.  
Een verzorgende van de thuiszorg komt hem helpen bij het wassen en 
aankleden.  
 
vijf juiste begrippen op de juiste plaats ingevuld 2 
vier juiste begrippen op de juiste plaats ingevuld 1 
minder dan vier juiste begrippen op de juiste plaats ingevuld 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 maximumscore 3 
 

hulpmiddel  naam 
hulpmiddel functie 

 
 

bedtafeltje tafel voor over bed / om 
bord/kopje/boek/schrijfgerei 
op te zetten voor zieke in 
bed 

 
 

ruggesteun steun bij half rechtop zitten 
in bed 
 

 

 
 

papegaai 
 

voor zieke, om zichzelf in 
bed omhoog te trekken tot 
zitten 
 

helping hand / 
grijpstok 

om een voorwerp op te 
pakken dat buiten bereik / 
op de vloer ligt 
 

 
vier functies juist  2 
drie of twee functies juist  1 
minder dan twee functies juist 0 
 
Voor het beoordelen van de functies past u bovenstaand 
beoordelingsschaaltje toe. Als de kandidaat vier namen juist heeft, krijgt hij 
daarvoor één scorepunt. Dit scorepunt telt u op bij zijn score voor de 
functies.  
 
vier juiste namen  1 
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Vraag Antwoord Scores 

Mevrouw Van Nierop 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 2  
 
zin subjectief objectief 

1 De linker grote teen van Mevrouw Van Nierop 
is geamputeerd. 

 X 

2 Zij draagt hiervoor aangepaste schoenen.   X 

3 De schoenen zijn niet mooi. X  

4 Het is mooi weer en mevrouw Van Nierop wil 
graag naar buiten. 

X  

5 Ik help mevrouw Van Nierop uit de stoel.   X 

6 Ik vind dat mevrouw Van Nierop erg zwaar is. X  

7 Ik loop samen met mevrouw Van Nierop de 
tuin in.  

 X 

8 Mevrouw Van Nierop geniet van de frisse 
lucht.  

X  

9 Ze gaat op de bank in de tuin zitten.  X 

 
negen kruisjes op de juiste plaats in de tabel 2 
acht of zeven kruisjes op de juiste plaats in de tabel 1 
minder dan zeven kruisjes op de juiste plaats in de tabel 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 36 maximumscore 2 
juiste bestemmingen:  
 

afvalproducten juiste bestemming 
 

 
 

 
potten, flessen: glas(afval)/glasbak 
deksels van potten/flessen: restafval / in   
         grijze container 
 

 

 
 

 
klein chemisch afvalbak / apotheek 

 

 
 

 
klein chemisch afvalbak / batterijenbak in winkel 
 

 

 
 

 
papierbak / papiercontainer 
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Vraag Antwoord Scores 

afvalproducten juiste bestemming 
 

 
witte bonen THT verstreken 

 
inhoud: gft-bak/ groente-, fruit- en tuinafvalbak 
pot: glasbak  
deksels : restafval / in grijze container 

 

 
lege plastic fles 

 
restafval / grijze container 
 

 

 
 

 
klein chemisch afval / speciale container in 

winkel 
 

 
tien keer de juiste bestemming 2 
negen, acht of zeven keer de juiste bestemming 1 
minder dan zeven keer de juiste bestemming 0 
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Vraag Antwoord Scores 

Woonzorgcentrum Kastanjehof
 

 37 maximumscore 2 
vier punten, bijvoorbeeld:  
− plaats/adres  
− datum 
− begin- en eindtijd 
− of er entree betaald moet worden 
− wie de jaarmarkt organiseert 
 
vier juiste punten  2 
drie of twee juiste punten 1 
minder dan twee juiste punten 0 
 

 38 maximumscore 2 
drie punten, bijvoorbeeld: 
− veiligheid van werknemers 
− gezondheid van werknemers 
− welzijn van werknemers 
− inrichting van de werkplek 
− aanwezigheid bedrijfshulpverlening 
− richtlijnen voor het gebruik van machines 
 
drie juiste punten  2 
twee juiste punten  1 
minder dan twee juiste punten 0 
 

 39 maximumscore 2 
vier voorbeelden, bijvoorbeeld: 
− alle lampen met één knop aan- en uit kunnen schakelen 
− afstandsbediening voor thermostaat van de verwarming /  

inbraakbeveiliging / aan en uitzetten van de tv / openen van de 
voordeur  

− lichtschakelaar die reageert op beweging / licht gaat aan als er iets 
beweegt 

− automatisch geregelde temperatuur 
− zonwering die automatisch omlaag gaat bij felle zon 
− ventilator die automatisch aangaat bij koken 
− deuren die automatisch open gaan als je ervoor staat 
 
vier juiste voorbeelden 2 
drie of twee juiste voorbeelden 1 
minder dan twee juiste voorbeelden 0 
 



 

 800021-1-636c 17 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 40 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 
− Dan weet de bewoner wat er gaat gebeuren. 
− Dan kan de bewoner meewerken. / Dan kun je de bewoner vertellen 

wat hij/zij kan doen om mee te werken. 
− Dan kan de zorgverlener beter maatwerk leveren. 
 
per juiste reden 1 
 

 41 maximumscore 1 
om rugklachten te voorkomen / maakt het werk lichter/gemakkelijker  
 

 42 maximumscore 2 
twee adviezen, bijvoorbeeld: 
− houd de benen (op schouderbreedte/licht) gespreid 
− buig de knieën  
− til/verplaats met rechte rug 
 
per juist advies   1 
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Vraag Antwoord Scores 

 43 maximumscore 2 
 

spel geschikt  
ja of nee 

redenen, bijvoorbeeld: 

kwartetten nee gebruik van het geheugen noodzakelijk /  
moeilijk overzicht te houden 

flipperkast nee moet je bij staan / is individueel / vraagt om een snel 
reactievermogen 

memory nee 
óf 
ja 

gebruik van het geheugen noodzakelijk / niet snel resultaat 
óf 
gebruik van het geheugen is belangrijk voor instandhouding 
ervan 

mens-erger-je 
niet 

ja wordt zittend gedaan / kan gespeeld worden met vier 
personen / kan gespeeld worden door mensen met 
geheugenverlies / is een oud spel dat dementerende ouderen 
zich herinneren van vroeger 

dammen nee is niet geschikt voor vier personen / denkspel is te moeilijk 
voor dementerende ouderen 

 
vijf juiste beoordelingen en juiste redenen daarbij 2 
vier of drie juiste beoordelingen en juiste redenen daarbij 1 
minder dan drie juiste beoordelingen en juiste redenen daarbij 0 
 
Opmerkingen 
Bij memory zijn twee antwoorden mogelijk: nee of ja, met een daarbij 
behorende reden.  
Voor alleen goede beoordelingen zonder juiste redenen, geen scorepunten 
toekennen. 
 

 44 maximumscore 2 
 

 motorische 
activiteit 

sociale 
activiteit 

geestelijke 
activiteit 

zintuiglijke 
activiteit 

afwassen van de borden X    

herkennen van liedjes van vroeger   X  

snijden van groenten X    

gezamenlijk eten  X   

luisteren naar de radio   (X) (X) 
 
vijf (of zes) kruisjes op de juiste plaats 2 
vier of drie kruisjes op de juiste plaats 1 
minder dan drie kruisjes op de juiste plaats 0 
 
Bij de laatste activiteit rekent u een kruisje bij geestelijke activiteit, een 
kruisje bij zintuiglijke activiteit én een kruisje bij beide activiteiten goed. 
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Vraag Antwoord Scores 

 45 maximumscore 1 
één reden, bijvoorbeeld: 
− verbeteren van de activiteiten voor een volgende keer  
− leren van fouten 
− leren/kunnen terugkijken op eigen handelen/gedrag  
 
 

Stage in de basisschool 
 

 46 A 
 

 47 maximumscore 2 
vier voorbeelden, bijvoorbeeld: 
− leren samenwerken 
− leren delen 
− leren rekening houden met anderen 
− leren omgaan met vrienden 
− leren om respect te hebben voor anderen 
− leren omgaan met andere volwassenen dan ouders/verzorgers 
 
vier juiste voorbeelden 2 
drie juiste voorbeelden 1 
minder dan drie juiste voorbeelden 0 
 

 48 maximumscore 1 
 
speelgoed fijne motoriek grove motoriek 
puzzel X  

bal  X 
slee  X 
speelemmer X  

keyboardje X  

loopfietsje  X 
kleurpotloden X  

kralen  X  
 
Alleen als alle kruisjes op de juiste plaats staan één scorepunt toekennen.    
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Vraag Antwoord Scores 

 49 maximumscore 2 
twee punten, bijvoorbeeld: 
− De maatregel moet in verhouding staan tot wat het kind heeft gedaan. 
− De correctie mag niet te lang duren. 
− De correctie moet plaatsvinden meteen na het ongewenste gedrag. 
− Alleen de daad afkeuren, niet het kind. 
 
per juist punt    1 
 

 50 B 
 

 51 maximumscore 2 
twee redenen, bijvoorbeeld: 
− Voor een stagiaire is dit geen relevante informatie. 
− In dit geval lijkt het praten over anderen op roddelen.   
− Als de leerkracht van groep 6 wil dat de stagiaire dit weet, kan hij/zij 

het zelf aan haar vertellen. 
 
per juiste reden  1 
 

 52 A 
 

 53 B 
 

 54 C 
 

 55 B 
 

 56 D 
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Vraag Antwoord Scores 

Ontwikkeling van een kind 
 

 57 maximumscore 2 
vier van de volgende ontwikkelingsfasen:  
 
ontwikkelingsfase leeftijdsperiode in jaren 
baby 0 - 1½  
prenatale fase vanaf bevruchting tot geboorte 
peuter 1½ - 4 jaar  
kleuter 4 - 6 jaar 
schoolkind 6 - 12 jaar 
puber 12 - 16/17/18 jaar 
adolescent 16/17/18 - 18/19/20/21/22 jaar  
volwassene vanaf 18/19/20/21/22 (tot 60/65) jaar  
oudere / bejaarde vanaf 60/65 jaar 
 
Opmerking 
de volgorde van de ontwikkelingsfasen mag willekeurig zijn. 
 
zes juiste ontwikkelingsfasen met juiste leeftijdsperioden 2 
vijf, vier of drie juiste ontwikkelingsfasen met juiste leeftijdsperioden 1 
minder dan drie juiste ontwikkelingsfasen met juiste leeftijdsperioden 0 
 

 58 maximumscore 2 
vier reflexen, bijvoorbeeld: 
− zuigreflex 
− loopreflex 
− schrikreflex / mororeflex 
− zoekreflex 
− grijpreflex 
− wangreflex 
− wurgreflex / kokhalsreflex 
 
vier juiste reflexen  2 
drie of twee juiste reflexen 1 
minder dan twee juiste reflexen 0 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 59 maximumscore 2 
drie gevolgen, bijvoorbeeld: 
 

soort gezondheid mogelijk gevolg van pesten 
lichamelijke gezondheid geen eetlust meer hebben / moeilijk slapen / minder 

weerstand hebben / sneller ziek worden / 
bedplassen 

geestelijke gezondheid 
 

zich minderwaardig voelen / verdrietig zijn / geen 
zelfvertrouwen hebben / slecht kunnen 
concentreren / bedplassen 

sociale gezondheid 
 

zich terugtrekken / niet meer met de groep 
meedoen / stiller zijn in het bijzijn van anderen / 
agressiever zijn tegen anderen 

 
drie juiste mogelijke gevolgen 2 
twee juiste mogelijke gevolgen 1 
minder dan twee juiste mogelijke gevolgen 0 
 
Opmerking 
Bedplassen mag bij lichamelijke óf geestelijke gezondheid staan. 
 
 

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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