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2009 
tijdvak 1 

 
 

 landbouw en natuurlijke omgeving 
 groene ruimte 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 70 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Beplantingsplannen, ziekten en plagen 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat een waardplant een plant is waarop de 
ziekte overleeft zonder die plant ziek te maken, maar die wel andere 
planten kan infecteren. 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist getekend verband zijn: 
− wildverband 
− driehoeksverband 
− vierkantverband 
 
Opmerking 
Alleen bij de twee juist getekende verbanden één punt toekennen. 
 

 4 D 
 
 

Haag planten 
 

 5 maximumscore 2 
 
eisen aan de plantsleuf  
voldoende diep X 
bodem stevig aangedrukt  
veel mest  
recht X 

 
Opmerking 
Per fout (foutief geplaatst of weggelaten kruisje) één punt in mindering 
brengen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste manier zijn: 
− met kluit 
− ingegaasd 
 

 7 maximumscore 1 
19 planten 
 
 

Grond 
 

 8 maximumscore 2 
zand, klei en veen 
 
drie juiste grondsoorten 2 
twee juiste grondsoorten 1 
een of nul juiste grondsoorten 0 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste bestanddelen zijn: 
− lucht 
− water 
− voedingsstoffen 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste bestanddelen één punt toekennen. 
 

 10 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat humus bestaat uit verteerde resten van 
planten en dieren. 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− structuurverbetering 
− mest onderwerken 
− onkruidvrij maken 
− plantklaar maken 
 
drie juiste redenen 2 
twee juiste redenen 1 
een of nul juiste redenen 0 
 



 

 917-0921-1-GL-1-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− schoffelen 
− harken 
− cultivateren 
− frezen 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste manieren één punt toekennen. 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• organische meststof: compost, verse mest, groenbemester 1 
• anorganische meststof: kunstmest (bijv. NPK) 1 
 

 15 E 
 

 16 maximumscore 1 
kalk (Ca) 
 
 

Plantmateriaal 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− kruidachtig: vaste planten, eenjarigen, bollen en knollen 
− houtachtig: bomen, heesters, coniferen 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste plantengroepen één punt toekennen. 
 

 19 maximumscore 1 
groenblijvende heesters (bladhoudende heesters) 
bladverliezende heesters 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste groepen één punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 2 

      
piramidaal  rond  treurvorm zuilvorm 

 
vier juiste namen 2 
drie juiste namen 1 
twee of minder juiste namen 0 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste sierwaarden zijn: 
− bessen/vruchten 
− bladvorm 
− kleur 
− habitus 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste sierwaarden één punt toekennen. 
 
 

Gereedschapsonderhoud 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste onderhoudsmaatregelen zijn: 
− controle van de steel op splinters 
− controle of de hilt stevig op de steel zit 
− controle of de schoffel goed aan de steel zit 
− invetten 
− schoonborstelen 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste onderhoudsmaatregelen één punt toekennen. 
 

 23 maximumscore 1 
met een wetsteen 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat deze controle van toepassing is op 
machines en niet op handgereedschappen. 
 

 25 B 
 
 

Tuintekening 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 1 
6 x 3,5 meter (= 600 x 350 cm) 
 

 28 maximumscore 1 
14 cm x (200 cm / 1 cm) = 2800 cm = 28 m 
 

 29 maximumscore 1 
noordpijl 
 

 30 C 
 
 

Vijver 
 

 31 maximumscore 1 
lengte x breedte x diepte 
 

 32 D 
 

 33 maximumscore 2 
 

zone beplantingsgroep 
1 oeverplanten 

2 moerasplanten 

3 waterplanten 

4 waterlelies en zuurstofplanten 

5 drijfplanten 
 
Opmerking 
Voor elke fout (onjuist, niet ingevuld of omwisseling) één punt in mindering 
brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de bovenkant van de pot 60 cm onder 
water moet staan. 
 

 35 maximumscore 1 
zuurstofplanten (of onderwaterplanten) 
 
 

Zevenblad 
 

 36 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de uitlopers dan niet worden bestreden 
en dat de afzonderlijke stukjes van de wortel weer zullen uitlopen. 
 

 37 maximumscore 1 
chemische bestrijding 
 

 38 maximumscore 1 
 

pbm verplicht 
rubberen handschoenen X 
veiligheidsbril X 
regenbroek   
mondkapje  

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

 39 maximumscore 1 
(zeer) giftig 
 
 

Speeltoestellen 
 

 40 A 
 

 41 B 
 

 42 D 
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Vraag Antwoord Scores

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste materialen zijn: 
− zand 
− houtsnippers 
− rubbertegels 
− grind 
− gras 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste materialen één punt toekennen. 
 

 44 maximumscore 2 
 
materialen nodig 
palen 25 stuks 
draad 242 meter 
krammen 50 stuks 

 
Opmerking 
Per fout antwoord één punt in mindering brengen. 
 

 45 maximumscore 1 
draadspanner 
 
 

Bollen en knollen 
 

 46 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verschillen zijn: 
− een bol heeft 1 groeipunt, een knol heeft er meer 
− een bol heeft een bolbodem 
− een bol bestaat uit rokken, een knol is massief 
 
per juist verschil  1 
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Vraag Antwoord Scores

 47 maximumscore 1 
 
bol of knol  geschikt voor verwildering 
Anemone coronaria  
Galanthus nivalis X 
Hyacinthus orientalis  
Muscari armeniacum X 

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

 48 C 
 

 49 maximumscore 1 
zomerbloeiende bollen / knollen 
 

 50 maximumscore 1 
vegetatieve vermeerdering 
 
 

Offerte en aanplanten 
 

 51 maximumscore 2 
 
naam aantal eenheid prijs per eenheid totaal prijs 
Alchemilla mollis 7 stuks €   2,25 €   15,75 
Achillea filipendulina 9 stuks €   1,50 €   13,50 
Hosta fortunei 5 stuks €   2,50 €   12,50 
Vinca minor 12 stuks €   1,75 €   21,00 
compost 0,9 m3 € 45,00 €   40,50 
draaiuren machine 2,25 uur € 25,00 €   56,25 
arbeid 7 uur € 35,00 € 245,00 

totaal € 404,50 
 
• subtotalen juist 1 
• totaal juist 1 
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Vraag Antwoord Scores

 52 maximumscore 1 
 
de bloemkleur X 
gespreide bloeitijd X 
zo min mogelijk verschillende plantensoorten  
bomen van de eerste grootte  

 
Opmerking 
Per fout (foutief geplaatst of weggelaten kruisje) één punt in mindering 
brengen. 
 

 53 maximumscore 1 
 
om de wortels beter contact te laten maken met de grond X 
zodat alle grond weer in de plantsleuf past  
om te voorkomen dat de planten omwaaien X 
om het bodemleven tijdelijk te weren uit de plantsleuf  

 
Opmerking 
Per fout (foutief geplaatst of weggelaten kruisje) één punt in mindering 
brengen. 
 

 54 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De plant verdampt minder water en zal daardoor beter aanslaan. 
− Om te zorgen dat de plant 'vol' wordt. 
− Om een strakker beeld te creëren. 
 

 55 maximumscore 1 
opkuilen 
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Vraag Antwoord Scores

Erfafscheiding 
 

 56 maximumscore 2 
 
materiaal aantal 
schermdelen   6 stuks 
palen   5 stuks 
hoekijzers 24 stuks 

 
Opmerking 
Per fout antwoord één punt in mindering brengen. 
 

 57 B 
 

 58 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− een betonvoet aanmaken 
− een paalhouder gebruiken 
 
per juiste manier  1 
 

 59 D 
 
 

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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