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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 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 72 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Bodemprofiel 
 

 1 maximumscore 1 
door verteerde / organische stof / door humus / door veen 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 2 
1 hangwater 
2 capillair water 
3 grondwater 
 
Opmerking 
Voor elke onjuist of niet benoemde laag één punt in mindering brengen. 
 
 

Draineren 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− grondwaterstand verlagen / De grondwaterstand is hoog.  
− afvoeren van overtollig water / De grond is nat. / De grond blijft lang nat.  
 

 5 maximumscore 1 
Drainflex PP 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− filtering 
− verstopping van de drainagebuizen voorkomen 
 
 

Rijenbemesting 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− De meststoffen liggen meteen op de goede plaats. 
− Er zijn minder verliezen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat vloeibare meststoffen meteen opneembaar 
zijn voor de plant. 
 

 9 maximumscore 1 
Kunst- / Minerale / Anorganische meststoffen worden op een chemische 
manier door de mens gemaakt. 
Organische meststoffen zijn afkomstig van planten en dieren. 
 
Opmerking 
Alleen als beide woorden juist zijn één punt toekennen. 
 
 

Bemestingsonderzoek stikstofplus 
 

 10 maximumscore 1 
(jonge) zeeklei 
 

 11 maximumscore 2 
• ammonium (NH4) 1 
• nitraat (NO3) 1 
 

 12 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er nog stikstof in de grond zit / dat stikstof 
op andere manieren aan de grond is toegevoegd. 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
100 kg kalkammonsalpeter bevat 27 kg stikstof 
100/27 x 130 kg = 481,48 kg = 482 kg 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores

Bemesting 
 

 14 maximumscore 2 
 
12 N / stikstof 
10 P / fosfor 
18 K / kalium 
  3 Mg / magnesium 
 
vier juiste voedingsstoffen op de juiste plaatsen 2 
drie juiste voedingsstoffen op de juiste plaatsen 1 
minder dan drie juiste voedingsstoffen op de juiste plaatsen 0 
 

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat van een hoofdelement meer nodig is dan 
van een sporenelement. 
 

 16 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de Buxus een gebrek heeft aan een 
voedingselement / een gebreksziekte heeft.  
 
 

Flint 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat preventief het voorkomen van 
(bijvoorbeeld schade) betekent. 
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Vraag Antwoord Scores

Graanteelt 
 

 19 maximumscore 1 
Tulsa 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− langer stro 
− betere resistentie tegen meeldauw 
− betere resistentie tegen bladvlekkenziekte 
− betere resistentie tegen Fusarium in de aar 
− betere deegkwaliteit 
− betere maalkwaliteit  
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
(180 kg/ha x 7,5 ha) / 0,9 = 1500 kg 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 22 maximumscore 1 
 
bewering juist onjuist 
Haver is gevoelig voor meeldauw.  X 
Tarwe is gevoelig voor luis  X 
Rogge is gevoelig voor roest. X  
 
Opmerking 
Alleen bij drie juist geplaatste kruisjes één punt toekennen. 
 
 

Bestrijding met Pirimor 
 

 23 maximumscore 1 
2,92 kg 
 

 24 maximumscore 1 
2920 l 
 

 25 maximumscore 1 
0,001 kg/l / 1 : 1000 / 1 gram per liter   
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Vraag Antwoord Scores

Onkruidbestrijding 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
de Weevers-onkruidstrijker 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− selectieve, pleksgewijze bestrijding mogelijk 
− milieuvriendelijker (dan andere methoden) 
− nauwkeurig werken 
 

 29 maximumscore 1 
Senecio vulgaris 
 
 

Perliet 
 

 30 maximumscore 1 
40 : 60 / 2 : 3 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 1 
Laag; uit de toelichting moet blijken dat de hoeveelheden voedingszouten 
klein zijn. 
 
Opmerking 
Alleen bij een geheel juist antwoord één punt toekennen. 
 
 

Roundup max 
 

 33 maximumscore 1 
milieugevaarlijk 
 

 34 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat eenjarige onkruiden in een jaar tijd 
groeien, bloeien, zaad maken en geheel afsterven. 
 

 35 maximumscore 1 
30,8 liter 
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Vraag Antwoord Scores

Teeltmedium 
 

 36 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat (de doorlaatbaarheid van) zandgrond 
(groter is waardoor die) sneller droogt.  
 

 37 maximumscore 1 
 
 substraat 
zandgrond  
steenwol X 
kleigrond  
kleikorrels X 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist geplaatste kruisjes één punt toekennen. 
 

 38 maximumscore 1 
42% 
 

 39 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− minder kokosgebruik 
− minder voortrekcelruimte nodig 
− betere benutting van de kas 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste voordelen één punt toekennen. 
 
 

Opkweken plantmateriaal 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste eisen zijn: 
− ziektevrij 
− rasecht 
− soortecht 
− uniform 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste eisen één punt toekennen. 
 

 41 B 
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Vraag Antwoord Scores

 42 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
− snelle groei 
− geringe wortelbeschadiging 
− machinaal te verwerken 
− grote dichtheid 
− uniformiteit 
 
per juist voordeel  1 
 

 43 maximumscore 1 
 

 wel niet 
vocht vast kunnen houden X  
voedselrijk zijn  X 
luchtig zijn X  
onkruidvrij zijn X  
kouder zijn dan 10 °C  X 
 
Opmerking 
Alleen bij vijf juist geplaatste kruisjes één punt toekennen. 
 

 44 maximumscore 2 
De juiste twee formaten zijn de X-tray met 128 pluggen en de X-tray met 
72 pluggen. 
De andere formaten pluggen zijn te klein voor vegetatieve vermeerdering. 
 
• juiste formaten 1 
• juiste uitleg 1 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− veel nakomelingen in korte tijd 
− de nakomelingen zijn allemaal ziektevrij 
− er is weinig uitgangsmateriaal nodig 
 
 

De teelt van ijsbergsla 
 

 46 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
− lange dagen 
− veel licht 
− hoge temperatuur 
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Vraag Antwoord Scores

 47 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
24.000 m2 / (0,4 m x 0,3 m) x 1 stuks = 200.000 stuks 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 
 

pH 
 

 48 maximumscore 1 
zuurgraad 
 

 49 maximumscore 1 
kalk(bemesting) / magnesium 
 

 50 C 
 

 51 maximumscore 1 
630 kg 
 
 

Paprikabedrijf 
 

 52 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist plaaginsect zijn: 
− luis 
− bladluis 
− boterbloemluis 
− groene perzikluis 
 

 53 maximumscore 1 
150 flessen 
 

 54 maximumscore 1 
15 / 16 dagen  
 

 55 maximumscore 1 
voor de bestuiving 
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Vraag Antwoord Scores

Machines 
 

 56 D 
 

 57 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit werktuig de grond verkruimelt. 
 

Teelthandelingen 
 

 58 C 
 

 59 B 
 

 60 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de plant meer zijscheuten maakt. 
 
Opmerking 
Als de kandidaat antwoord dat de vruchten beter uitgroeien, dit fout 
rekenen. 
 

 61 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− om te kunnen profiteren van alle groeivoorwaarden 
− om een compacte plant te krijgen 
 

Bieten rooien 
 

 62 maximumscore 1 
2 - 1 - 3 - 5 - 4  
 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juiste volgorde één punt toekennen.  
 

 63 maximumscore 2 
(2,6 ha x 60 ton/ha) x 0.08 = 12,48 ton = 12.480 kg 
 
• 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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