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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 36, 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. 



 917-0931-1-GL-c 2 lees verder ►►►

De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
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; 
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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. 

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 69 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Postzegels met bloemenzaad 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste groeifactor zijn: 
− grond(soort) 
− temperatuur 
− luchtvochtigheid 
− licht 
− water 
 
drie juiste groeifactoren 2 
twee juiste groeifactoren 1 
één of geen juiste groeifactor 0 
 

 3 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat éénjarige planten binnen één jaar de 
levenscyclus, van ontkiemen tot zaadvorming, voltooien. 
 

 4 maximumscore 2 
 

plantenziekten infectie aantasting 
door dieren 

gebreksziekte of 
overmaatsverschijnsel 

bladluizen  X  
botrytis X   
meeldauw X   
vergeelde bladeren 
met groene nerven 

  X 

 
vier juist geplaatste kruisjes 2 
drie juist geplaatste kruisjes 1 
twee of minder juist geplaatste kruisjes 0 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 2 
 
beweringen juist onjuist 
Het zaad moet gezaaid worden op 4 juni.  X 
De zaaidiepte van het zaad is 2 millimeter. X  
De plantjes staan bij voorkeur in de halfschaduw. X  
De plantjes hebben (zeer) weinig behoefte aan water.  X 
 
vier juist geplaatste kruisjes 2 
drie juist geplaatste kruisjes 1 
twee of minder juist geplaatste kruisjes 0 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− De bloemist kan de klant zelf adviseren. 
− De bloemist hoeft geen kosten af te dragen aan een 

bloemenverzendorganisatie. 
− De bloemist is niet afhankelijk van andere bloemisten voor het 

uitvoeren van de bestelling. 
− De bloemist heeft zelf in de hand wat er verstuurd wordt. 
 
 

Kerstmis en Pasen 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist materiaal en de symbolische betekenis zijn: 
− dennengroen; symbool van hoop, nieuw leven 
− kaars; symbool van het licht 
− rode bessen; symbool van het leven 
− vruchten en zaden; symbool van overleven van de natuur 
 
per juist materiaal en de juiste symbolische betekenis 1 
 

 9 A 
 

 10 A 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een impulsaankoop een ongeplande 
aankoop is / een aankoop in een opwelling is. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 A 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist beoordelingspunt zijn:  
− vorm 
− stevig gestoken (techniek) 
− materiaalkeuze 
− materiaalverdeling 
− kleurverdeling 
− symmetrie 
 
vier juiste punten  2 
drie juiste punten  1 
twee of minder juiste punten 0 
 
 

De plantendokter 
 

 15 D 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
 
ondergrond waterdicht poreus 
geglazuurde pot X  
glazen vaas X  
rieten mand  X 
houten bak  X 
 
Opmerking 
Alleen bij vier juist geplaatste kruisjes één punt toekennen. 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste voorzorgsmaatregel zijn: 
− een waterdichte binnenpot in de poreuze sierpot plaatsen 
− een stuk plastic folie in de poreuze sierpot plaatsen 
− een schotel in/onder de poreuze sierpot plaatsen 
− de binnenzijde van de poreuze sierpot met waterglas behandelen 
 
per juiste voorzorgsmaatregel 1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− waterschotels onder de planten (eilandmethode) plaatsen 
− een elektrische luchtbevochtiger plaatsen 
− bakjes met water aan de verwarming hangen 
− de temperatuur verlagen 
 
per juiste manier   1 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel van hydrocultuur zijn: 
− De planten krijgen nooit te veel of te weinig water. 
− Er is minder kans op plantenziekten door gebruik van kleikorrels. 
− Planten met verschillende waterbehoefte kunnen bij elkaar in één bak. 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat kuipplanten oorspronkelijk uit een 
(sub)tropisch klimaat komen / kuipplanten niet bestand zijn tegen kou en 
vorst. 
 
 

Trend 
 

 24 B 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste mogelijkheid zijn: 
− bezoeken van vakbeurzen 
− bezoeken van winkels van vakgenoten 
− lezen van vakbladen 
− lezen van (mode)tijdschriften 
− volgen van een opleiding/cursus 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist genoemde mogelijkheden één punt toekennen. 
 

 26 C 
 

 27 D 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste actie zijn: 
− regelmatig opnieuw inrichten van winkel en etalage 
− regelmatig nieuwe producten aan de collectie toevoegen 
− adverteren in plaatselijke kranten 
− workshops organiseren 
− demonstraties organiseren 
− aanbieden van klantenkaarten/spaaracties 
− (sport)clubs sponsoren 
 
per juiste actie   1 
 

 29 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de winkelformule de manier is waarop de 
winkel of winkelketen zijn producten aanbiedt aan de consument. 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist type verkooppunt zijn: 
− elitezaak 
− volkszaak 
− benzinestation 
− marktkraam 
− kiosk 
− shop in shop 
 
vier juiste verkooppunten 2 
drie juiste verkooppunten 1 
twee of minder juiste verkooppunten 0 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− een beeldmerk 
− een teken  
− een symbool 
 
 

Kleuren en vormen 
 

 32 A 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Uit de tekening moet een vorm te herkennen zijn als een driehoek, ruit, 
cirkel of vierkant. 
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Vraag Antwoord Scores

 35 B 
 

 36 B 
 
 

Noviteiten 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de veilingmeester de startprijs van een 
partij aangeeft op de klok. De prijs op de klok daalt totdat iemand akkoord 
gaat en de partij koopt. 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− lagere prijzen 
− meer kans op voordelige aankopen 
− groot assortiment 
− verse producten 
− geen kosten voor tussenhandel te betalen 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist genoemde voordelen één punt toekennen. 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Wetenschappelijke (Latijnse) namen zijn internationaal. 
− Volksnamen zijn alleen in eigen land te gebruiken. 
− Het is aan de volksnaam niet te zien of de naam hoort bij een soort, 

een genus of een familie. 
 

 41 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste ethyleenbron zijn: 
− rijpend fruit 
− sigarettenrook 
− uitlaatgassen 
− uitgebloeide bloemen 
 
per juiste ethyleenbron 1 
 

 42 C 
 

 43 A 
 



 

 917-0931-a-GL-1-c 10 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− een vetplant 
− een plant die water kan opslaan in zijn wortel, stengel of blad 
 

 45 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− vazen en potten in de aanbieding doen 
− vazen en potten een prominente plek in de winkel geven 
− vazen en potten regelmatig een andere plek in de winkel geven 
− vazen gecombineerd met bloemen en potten gecombineerd met 

planten in de winkel presenteren, zodat klanten geneigd zijn om de 
combinatie te kopen 

− gangbare en niet gangbare vazen en potten gecombineerd presenteren 
 
per juiste manier  1 
 

 46 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat overtollig gegeven water niet kan worden 
afgevoerd. 
 
 

Hulpmiddelen 
 

 47 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste reden zijn:  
− versteviging 
− verlenging 
− vormgeving 
 
drie juiste redenen  2 
twee juiste redenen 1 
één of geen juiste reden 0 
 

 48 maximumscore 2 
 
naam dikte in mm gebruikt voor 

zilverdraad 0,28 tere kleine bloemen zoals hyacintennagels en 
stephanotisbloemen 

anjerdraad 0,7 bloemen met een stevige steel zoals anjers en 
gerbera’s 

pook 1,2 zware materialen zoals dennenappels en 
takken 

 
zes juiste antwoorden  2 
vijf juiste antwoorden 1 
vier of minder juiste antwoorden 0 
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Vraag Antwoord Scores

 49 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− vastklemmen in de schaal 
− bevestigen met behulp van een prikker en kleefstof 
− bevestigen met behulp van watervast tape 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste methodes één punt toekennen. 
 

 50 maximumscore 1 
 
hulpmiddel gebruik 
caoutchouc afwerken van corsages en draadgebonden 

boeketten 
wikkeldraad opbinden van kransen met coniferengroen 
sphagnum verstevigen van steekschuim 
 
Opmerking 
Alleen bij een geheel juist ingevulde tabel één punt toekennen. 
 
 

Opslagpercentage en btw 
 

 51 maximumscore 1 
200% 
 

 52 maximumscore 1 
€ 41,65 
 

 53 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste kostenpost zijn: 
− personeelskosten  
− huisvestingskosten  
− energiekosten 
− vervoerskosten  
− rente en afschrijvingen 
− ondernemersloon 
 
drie juiste kostenposten 2 
twee juiste kostenposten 1 
één of geen juiste kostenpost 0 
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Vraag Antwoord Scores

 54 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 27,50 - 15% = € 27,50 - € 4,13 = € 23,37  
 
Opmerking 
Het bedrag € 23,38 ook juist rekenen. 
 

 55 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Het risico van bederf of uitval is bij bloemen en planten hoger. 
− De omzetsnelheid van bloemen en planten is hoger. 
 
 
 
 

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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