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 landbouw en natuurlijke omgeving 
 dierhouderij en -verzorging 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 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. 
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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 74 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Hamsters  
 

 1 B 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit wilde dieren zijn, die door de mens tot 
huisdier zijn gemaakt.  
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
1 ♂ 
2 ♀ 
 
Opmerking 
Alleen bij een geheel juist antwoord één punt toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de jongen dan niet meer bij de moeder 
drinken. 
 

 7 maximumscore 1 
4 - 4,5 maanden 
 
Opmerking 
Het antwoord van begin april tot half augustus, ook goed rekenen. 
 

 8 A 
 
 

Wat is IBR? 
 

 9 A 
 

 10 D 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist gevolg zijn: 
− verminderde melkproductie 
− verwerpen 
− sterfte 
− medicijnkosten 
 
per juist gevolg 1 
 

 12 C 
 

 13 B 
 

 14 D 
 

 15 maximumscore 1 
 
  wel niet 
1 op een bedrijf zijn IBR besmette dieren aanwezig X  
2 een bedrijf wil dieren voor de fokkerij exporteren  X 
3 een bedrijf wil productieverlies voorkomen X  

 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juist aangekruiste tabel één punt toekennen. 
 
 

Het houden van kanaries 
 

 16 D 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Ververst drinkwater verlaagt de kans op besmetting. 
− Ververst drinkwater verspreidt minder snel ziektes. 
− Ververst drinkwater wordt beter opgenomen. 
 

 19 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 2 
De juiste volgorde is: 
e-a-f-b-c-d 
 
Opmerking 
Voor elke fout (verkeerd of omgewisseld proces) één punt in mindering 
brengen. 
 

 21 maximumscore 1 
 
uitspraak juist onjuist 
Het embryo eet de dooier en de eiwitreserve op met 
zijn snavel. 

 X 

Het embryo beweegt voor de geboorte. X  
Het embryo ontstaat uit de dooier.  X 
De dooier wordt in zijn geheel gebruikt voor de groei.  X 

 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juist aangekruiste tabel één punt toekennen. 
 

 22 B 
 
 

Voerbehoefte van schapen 
 

 23 maximumscore 1 
Voeder Eenheid Melkvee 
 

 24 maximumscore 2 
• VEM = 877 1 
• DVE = 44 1 
 

 25 maximumscore 1 
2660 - 1920 = 740 VEM extra voor ooi A 
 

 26 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de lammeren zelf meer gaan eten en dus 
minder melk drinken bij hun moeder. 
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Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
behoefte aan VEM = 2190 + 890 = 3080 
nodig aan hooi = 3080 - 940 = 2140 VEM  
2140 VEM / 713 VEM = 3,0 kg  
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 
 

Het klonen van paarden 
 

 28 A 
 

 29 B 
 

 30 A 
 

 31 D 
 

 32 B 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− om een genenbank aan te leggen 
− om zeldzame dieren in de toekomst te behouden 
− om eigenschappen van topdieren te behouden 
− om een kopie van een huisdier te behouden 
 
 

Koegedrag het jaar door 
 

 35 maximumscore 1 
in het winterseizoen 
 

 36 D 
 

 37 maximumscore 1 
het herkauwen  
 
Opmerking 
Het antwoord 'mesten' mag ook juist gerekend worden. 
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Vraag Antwoord Scores 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− 's Winters liggen de koeien langer in de ligboxen. 
− 's Winters zijn de koeien meer op stal. 
− 's Winters zijn de ligboxen meestal natter. 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− De veehouder heeft geen land. 
− Het is te arbeidsintensief. 
− Het rantsoen is constanter. 
 
 

Ontwikkelingen in de melkveehouderij 
 

 40 maximumscore 1 
 
bewering juist onjuist 
Het aantal koeien is toegenomen.  X 
Het aantal koeien per bedrijf is afgenomen.  X 
De melkproductie per koe is toegenomen. X  
De melkproductie per bedrijf is afgenomen.  X 

 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juist aangekruiste tabel één punt toekennen. 
 

 41 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
67.167 - 46.977 = 20.190 
(20.190 / 67.167) x 100 = 30% 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 42 maximumscore 2 
Een juist diagram is: 
 
aantal koeien

per bedrijf

jaar

60

55

50

45

40

35

0
1980 1985 1990 1995 2000 2004

 
 
• Op de X-as staat het jaar, op de Y-as het aantal koeien per bedrijf 1 
• De staven hebben de juiste hoogte 1 
 

 43 A 
 

 44 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de melkproductie per koe bleef stijgen. 
(Daarom moest het aantal koeien sterker afnemen om niet te veel melk te 
produceren.) 
 
 

AID controleert op paardenmarkten 
 

 45 C 
 

 46 maximumscore 1 
het chipnummer 
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Vraag Antwoord Scores 

 47 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist voorbeeld zijn: 
− te lange reistijd 
− weinig of geen voer / water 
− weinig of geen water 
− verkeerde manier van aanbinden 
− hoogte van de ruimte 
− ventilatie 
 
per juist voorbeeld 1 
 

 48 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit is om verspreiding van ziektes en/of 
besmetting met ziektekiemen te voorkomen. 
 
 

Honden- en kattenbesluit 2002 
 

 49 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist bedrijf zijn: 
− asiel 
− pension 
− kennel en catterie 
− de (tussen)handel 
− dierenspeciaalzaak die honden en katten verkoopt 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste bedrijven één punt toekennen. 
 

 50 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste eis zijn: 
− vorstvrij 
− voldoende geventileerd 
− voldoende daglicht en kunstlicht 
− maximale temperatuur 30 °C 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste eisen één punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 51 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste factor zijn: 
− grootte van de hond (schofthoogte) 
− verdraagzaamheid met andere honden 
− wel of niet ziek zijn 
− loopsheid 
− aantal nesten met pups 
 
drie juiste factoren 2 
twee juiste factoren 1 
één of geen juiste factor 0 
 

 52 maximumscore 1 
 

naam hond gemiddelde 
schofthoogte

nummer 
foto 

Mechelse Herder 63 cm 3 
West Highland White Terrier 28 cm 4 
Sint Bernhard 68 cm 2 
Boxer 60 cm 1 

 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juist ingevulde tabel één punt toekennen. 
 

 53 maximumscore 1 
leefoppervlak: 3 m2 
hoogte verblijf: 1,8 m 
afmeting kortste zijde: 1,2 m 
 

 54 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
oppervlakte binnenverblijf De Kluif = 6 m2 
De Sint Bernhard is de grootste hond dus volgens de norm moet de 
oppervlakte van het binnenverblijf (3 + 1) x 1,5 = 6 m2 zijn. 
conclusie 6 m2 = 6 m2 dus volgens de normen mogen ze WEL bij elkaar 
 
• juiste berekening 1 
• juiste conclusie 1 
 

 55 maximumscore 1 
Bij de kleinste hond is het product (n + 1) x 1 = 6, n is dus 5. 
De Kluif heeft 18 binnenverblijven. 
18 verblijven met maximaal 5 honden per verblijf = maximaal 90 honden 
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Vraag Antwoord Scores 

 56 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− niet voldoende leefruimte 
− geen rustplanken boven het vloerniveau 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste redenen één punt toekennen. 
 

 57 B 
 
 

De energiebehoefte van legkippen 
 

 58 A 
 

 59 maximumscore 1 
(396 / 450) x 100 = 88% 
 

 60 maximumscore 1 
726 kJ OE 
 

 61 maximumscore 2 
Uit grafiek af te lezen: 1000 kJ OE 
Uit tabel af te lezen: 697 kJ OE 
1000 + 697 = 1697 kJ OE 
 
• juist afgelezen 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 62 B 
 

 63 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(12,9 + 11,5) / 2 = 12,2 kJ OE per gram voor het mengsel 
1600 / 12,2 = 131,15 
Er is 131 gram voer nodig. 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 
 

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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