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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 80 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores

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

 1 A 
 

 2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− zelf aan- en uit laten kleden 
− zelf tanden laten poetsen 
− zelf laten eten 
− zelf laten opruimen 
− kinderen die zelf iets doen een compliment geven 
 
per juist antwoord  1 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
tekenen, kleuren, (vinger)verven, knutselen, scheuren, plakken, knippen 
 
drie antwoorden juist 2 
twee antwoorden juist 1 
minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 5 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Het kind zal zich dan veilig voelen. 
− Het kind zal zich vertrouwd/geborgen voelen. 
− Het kind krijgt hierdoor zelfvertrouwen. 
 

 6 maximumscore 1 
SPW-opleiding 
 

 7 maximumscore 1 
€ 7470,- 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
logopedist 
 

 10 B 
 

 11 D 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
− bewegingsspeelgoed/spel 
− de lichamelijke ontwikkeling en/of grove motoriek wordt gestimuleerd 
 
per juist antwoord  1 
 

 13 maximumscore 1 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
 

 14 maximumscore 1 
Non-verbaal: door middel van een verbaasde blik 
Verbaal: door middel van vraag stellen; de mening van Gaby vragen 
 

 15 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Mannen horen niet in een schoonheidssalon thuis. 
− Een schoonheidssalon is alleen voor vrouwen. 
− Het is ongewoon en raar dat mannen een schoonheidsbehandeling 

ondergaan. 
− Mannen die een schoonheidssalon bezoeken zijn altijd vrouwelijke   

types. 
 

 16 maximumscore 1 
voorbeeld van juist antwoord: 
1 Gaby loopt meneer Tienstra tegemoet. 
2 Gaby geeft meneer Tienstra een hand. 
3 Gaby stelt zich voor aan meneer Tienstra. 
4 Gaby neemt zijn jas aan. 
5 Gaby laat hem plaatsnemen. 
6 Gaby biedt hem koffie/thee aan. 
(onderdeel 2 t/m 5 moeten in antwoord genoemd zijn) 
 
vijf punten juist 1 
minder dan vijf punten juist 0 
 

 17 A 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− kleding 
− leeftijd 
− type 
− gelegenheid 
− kleur van haren, ogen, huid en nagels 
− make-up moet mooier maken 
 
drie antwoorden juist 1 
minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 19 maximumscore 2 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Het is beter voor de huid. Make-up op een huid die niet goed schoon 

is, verstopt de poriën, waardoor puistjes kunnen ontstaan. 
− De make-up blijft beter zitten als de huid is schoongemaakt. 
 
per juist antwoord  1 
 

 20 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
Mensen worden zelfbewuster, krijgen meer zelfvertrouwen, maken 
makkelijker contact. 
 

 21 D 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
− na de foundation en voor het afpoederen 
− om een vettige/glanzende waas te voorkomen 
 
beide antwoorden juist 1 
 

 26 C 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
− eigen naam 
− de plaats van het ongeluk 
− wat er gebeurd is 
− het aantal slachtoffers 
− de verwondingen van de slachtoffers 
 
vijf antwoorden juist 2 
vier antwoorden juist 1 
minder dan vier antwoorden juist 0 
 

 28 maximumscore 2 
vijf regels (of de regels zoals op school gebruikelijk): 
− Let op gevaar. 
− Ga na wat er gebeurd is en daarna wat iemand mankeert. 
− Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. 
− Zorg voor professionele hulp. 
− Help iemand op de plaats waar hij ligt. 
 
vijf antwoorden juist 2 
vier antwoorden juist 1 
minder dan vier antwoorden juist 0 
 

 29 maximumscore 1 
Door hem te verplaatsen zou je zijn verwondingen erger kunnen maken.  
 

 30 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Je kunt het bloeden stelpen door er een steriel gaasje, synthetische 

watten met hydrofiel zwachtel en kleefpleister omheen te doen. 
− snelverband 
 

 31 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Zo kun je het slachtoffer in de gaten houden. 
− Als het slachtoffer omvalt kun je hem gemakkelijk opvangen.   
 

 32 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Het lijkt alsof het meisje niets mankeert maar misschien heeft ze 

inwendig letsel of krijgt ze achteraf nog een schrikreactie.  
− Mogelijk verkeert ze in shocktoestand. 
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Vraag Antwoord Scores

 33 maximumscore 2 
 
 dekverband snelverband drukverband 
steriele gaasjes x   
hydrofiele zwachtel x   
snelverband  x  
pleisters    
synthetische watten x  x 
Ideaal zwachtel   x 
mitella    
kleefpleister x  x 
verbandschaar x  x 
huidontsmettingsmiddel    
 
alles goed 2 
1 (kruisje) fout 1 
2 of meer (kruisjes) fout 0 
 

 34 maximumscore 1 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Floor herkent mensen die ze vaak ziet, ze vindt het niet meer zo leuk 

om vreemden te zien. 
− Floor gaat huilen als onbekenden dichtbij haar komen. 
 

 35 maximumscore 2 
 
 interne factoren externe factoren 
de buurt   x 
karakter x  
opvoeding  x 
school  x 
gezondheid x  
 
vijf antwoorden correct 2 
vier antwoorden correct 1 
minder dan vier antwoorden correct 0 
 

 36 A 
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Vraag Antwoord Scores

 37 maximumscore 3 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
Plaatje 1:   
Leg de onderste slip over de gezonde schouder / onder de gewonde arm / 
de punt zit bij de elleboog. 
Plaatje 2:   
Haal de slip die naar beneden hangt over gewonde arm en leg deze slip op 
de schouder. 
Plaatje 3:   
Leg een platte knoop aan de zijkant. Dit moet de kant van de gezonde arm 
zijn. 
Plaatje 4:   
Vouw de punt bij de elleboog om en speld deze vast. De vingers moeten 
iets uitsteken. 
 
antwoorden komen overeen met bovengenoemde antwoorden: 
bij vier plaatjes en correct gebruik Nederlandse taal 3 
bij drie plaatjes en correct gebruik Nederlandse taal 2 
bij twee plaatjes en correct gebruik Nederlandse taal 1 
bij één plaatje of minder een juist antwoord gegeven 0 
 

 38 maximumscore 3 
− Zorg dat de ademweg wordt vrijgemaakt. 
− Zorg dat omstanders afstand houden. 
− Leg het slachtoffer in de stabiele zijligging. 
− Blijf de ademhaling controleren. 
− Zorg dat er deskundige hulp komt.  
 
vijf punten juist 3 
vier punten juist 2 
drie punten juist 1 
minder dan drie punten juist 0 
 



 

 800021-1-637c 10 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 39 maximumscore 3 
voorbeelden van goede antwoorden: 
− Ligt op het noorden of oosten zodat er weinig direct zonlicht 

binnenkomt. 
− Is rustig en goed donker te maken zodat de patiënt overdag kan 

slapen. 
− Is goed schoon te maken om bacteriën weinig kans te geven. 
− Is goed te ventileren zodat de patiënt voldoende frisse lucht krijgt. 
− Is sober ingericht om schoonmaken te vergemakkelijken. 
− Er is voldoende ruimte rond het bed zodat de verzorgende overal goed 

bij kan. 
− Kan goed verwarmd worden als de patiënt gewassen en verschoond 

wordt. 
 
vijf punten juist en uitleg correct 3 
vier punten juist en uitleg correct 2 
drie punten juist en uitleg correct 1 
minder dan drie punten juist en uitleg correct 0 
 

 40 D 
 

 41 A 
 

 42 C 
 

 43 B 
 

 44 D 
 

 45 D 
 

 46 B 
 

 47 maximumscore 1 
€ 100,45 
 

 48 maximumscore 1 
€ 51,75 
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Vraag Antwoord Scores

 49 maximumscore 3 
voorbeelden van goede antwoorden: 

1 juist dan heb je tijd om je goed voor te bereiden 
2 onjuist eerst de spullen klaarzetten voordat je de klant installeert 
3 juist juiste persoonlijke hygiëne 
4 onjuist dit hoort niet bij een oppervlaktereiniging 
5 onjuist maskersponsjes kunnen gewoon gewassen worden 
6 onjuist onlogisch moment tijdens de behandeling 
7 juist eerst de ogen schoonmaken 
8 onjuist nooit met alcohol het gezicht schoonmaken 
9 juist na de ogen komt het gebied rond de lippen 
10 onjuist dit moet milk zijn, de tonic is om de restjes milk te 

verwijderen en de huid op te frissen 
 
tien antwoorden (uitvoering en motivatie) correct 3 
negen antwoorden (uitvoering en motivatie) correct 2 
acht antwoorden (uitvoering en motivatie) correct 1 
minder dan acht antwoorden (uitvoering en motivatie) correct 0 
 

 50 maximumscore 3 
1 nagelriemolie maakt de nagelriemen soepel 
2 basislak beschermt de nagel tegen binnendringen van 

kleurstoffen 
3 toplak beschermt de kleurlak tegen beschadigingen 
4 bokkenpootje terugduwen van de nagelriemen 
5 diamantvijl om de nagels in model te vijlen 
6 kartonnen vijl om kleine oneffenheden weg te vijlen 
 
zes antwoorden juist 3 
vijf antwoorden juist 2 
vier antwoorden juist 1 
minder dan vier antwoorden juist 0 
 

 51 maximumscore 1 
twee redenen, bijvoorbeeld: 
− Resten van crèmes en dergelijke kunnen achterblijven tussen ringen; 

dat is onhygiënisch. 
− Sieraden kunnen storend zijn tijdens de behandeling. 
− Sieraden kunnen storend zijn voor de klant. 
− Sieraden kunnen ongewenst gerinkel veroorzaken. 
− Sieraden kunnen klanten verwonden. 
 
twee redenen correct 1
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Vraag Antwoord Scores

 52 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Dit is hygiënisch. 
− Het voorkomt verwonden of bezeren van de klant. 
 

 53 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− met nagelolie; maakt de nagelplaat zachter 
− met nagelverharder; verhardt de nagelplaat 
 

 54 maximumscore 2 
vijf benodigdheden, bijvoorbeeld: 
− milk 
− lotion 
− dagcrème 
− spatel 
− wattenschijfjes 
− vette wattenpads 
− speciale oogreiniger 
− tissues 
− warm water 
− kompresdoek 
 
vijf juiste benodigdheden 2 
vier juiste benodigdheden 1 
minder dan vier juiste benodigdheden 0 
 

 55 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Omdat sommige producten beter werken als de huid van tevoren is 

verwarmd en week gemaakt. De poriën verwijden zich dan. 
− Om de huid op te weken, zodat opgebrachte producten beter 

(in)werken. 
 

 56 maximumscore 1 
om infecties te voorkomen 
 

 57 maximumscore 2 
− oogschaduw 1 
− rouge 1 
 

 58 maximumscore 1 
Long-lash-mascara bevat synthetische kunsthaartjes en gewone mascara 
niet. (De haartjes kleven aan elkaar bij het opbrengen, waardoor de 
wimpers langer en dikker lijken.) 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 59 maximumscore 2 
drie aandachtspunten, bijvoorbeeld: 
− passende kleur 
− kleine streepjes 
− symmetrisch 
− niet te zwaar 
− gebruik een wenkbrauwpotlood met een scherpe punt 
− teken met de haargroei mee 
− vervaag de lijntjes met een wenkbrauwborsteltje 
 
drie aandachtspunten juist 2 
twee aandachtspunten juist 1 
minder dan twee aandachtspunten juist 0 
 
 

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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