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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.  
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
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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; 

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. 
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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. 
 
 

Kippensoep in blik 
 

 1 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het product ingedikt is, dat water uit het 
product verwijderd is of dat voor toebereiding nog water moet worden 
toegevoegd. 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is:  
(460 ml + 550 ml) = 1010 ml : 4 = 252,5 ml 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 3 maximumscore 1 
zetmeel 
 

 4 maximumscore 1 
zout 
 

 5 maximumscore 1 
sterilisatie 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is:  
1,75 dl komt overeen met 175 ml  
175 ml bevat: (175 ml : 100 ml) x 0,5 gram vet = 1,75 x 0,5 gram vet = 
0,875 = afgerond 0,9 gram 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 7 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de ribbels de stevigheid van het blik 
verhogen / de mogelijkheid tot uitzetten en inkrimpen vergroten. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Werken in een pizzeria 
 

 8 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het systeem inhoudt dat de eerst 
binnengekomen producten als eerste verwerkt c.q. verkocht worden. 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist ingrediënt zijn: 
− meel 
− bloem 
− kruiden 
− specerijen 
− gedroogde groenten 
− melkpoeder 
− suiker 
− zout 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste droge ingrediënten één punt toekennen. 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat als minimum-eis geldt dat de 
bouillonpoeder geen bestanddelen van dierlijke oorsprong bevat. 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 B 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
totale hoeveelheid mengsel is 7 kg + 1 kg + 1 kg + 0,5 kg + 0,45 kg +  
0,05 kg = 10 kg 
1% van 10 kg = 1% van 10.000 gram = 100 gram 
Het zoutgehalte van het halffabricaat is (50 g : 100 g) x 1% = 0,5% 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 19 B 
 
 

BiogardePlus 
 

 20 D 
 

 21 D 
 

 22 C 
 

 23 D 
 

 24 maximumscore 3 
Een juist ingevulde tabel is: 
 
tijd  start  20 

min 
40 
min

1 uur 1 uur 
20 min 

1 uur  
40 min 

2 uur 3 uur 4 uur 

aantal 
bacteriën 

100 200 400 800 1600 3200 6400 51.200 409.600

 
bij acht juiste aantallen bacteriën 3 
bij zeven juiste aantallen bacteriën 2 
bij zes juiste aantallen bacteriën 1 
bij minder dan zes juiste aantallen bacteriën 0 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is:  
(100% : 23%) x 100 gram = 435 gram 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 27 C 
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Vraag Antwoord Scores

 28 A 
 
 

Kwaliteit van gehakt 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
22,4 x 2,5 gram = 56 gram  
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 31 D 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de maximumtemperatuur bedoeld is om 
consumenten te beschermen tegen bedorven voedsel. 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 
− de temperatuur van het vlees stijgt 
− clusters micro-organismen worden uit elkaar geslagen 
− besmetting van buitenaf 
− besmetting via apparatuur 
 

 35 maximumscore 2 
 
 waar niet waar 
De gemiddelde prijs van het gehakt bij de 
supermarkt is € 2,15 per 500 g. 

 X 

Het merendeel van de onderzochte 
monsters gehakt werd bewaard bij een 
temperatuur lager dan 4 °C. 

X  

Over het algemeen werkt de 
slagerijafdeling van een supermarkt 
hygiënischer dan een slager. 

X  

Het meeste gehakt bevat meer dan  
22,4% vet.  X 

 
bij vier juist geplaatste kruisjes  2 
bij drie juist geplaatste kruisjes 1 
bij minder dan drie juist geplaatste kruisjes 0 
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Vraag Antwoord Scores

Hygiëne: tips om besmetting te voorkomen 
 

 36 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat hieronder de besmetting wordt verstaan 
tussen twee producten (direct of indirect). 
 

 37 maximumscore 1 
gisten en schimmels 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste groepen micro-organismen één punt toekennen. 
 

 38 C 
 

 39 maximumscore 1 
voeding 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bij ontdooien bij kamertemperatuur de 
kans op microbiologisch bederf toeneemt. 
 
 

Vlaflip 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist zuivelproduct zijn: 
− kaas  
− boter  
− (slag)room  
− crème fraîche  
− koffiemelkpoeder 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste zuivelproducten één punt toekennen. 
 

 42 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat zetmeel water bindt / het product dikker 
maakt. 
 

 43 C 
 

 44 D 

Vraag Antwoord ScoresVraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 45 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− vruchtensaus is een zuur product 
− vruchtensaus bevat veel suiker 
 

 46 C 
 

 47 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− zetmeel is toegevoegd 
− fructosestroop is toegevoegd 
 

 48 A 
 

 49 maximumscore 1 
melkzuur 
 

 50 C 
 

 51 maximumscore 1 
dikte, taaivloeibaarheid of stroperigheid 
 
 

Voorbereidingen voor een examenfeestje 
 

 52 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is:  
Totaal brutobedrag is 2 x € 12,- = € 24,- + € 43,- = € 67,- 
De korting op het bier is 0,05 x € 24,- = € 1,20 
De korting op de overige boodschappen is 0,1 x € 43,- = € 4,30 
Totale korting is € 5,50 
Te betalen: € 67,- – € 5,50 = € 61,50 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores

 53 maximumscore 2 
 
product gewone 

boodschappentas 
koeltas 

drumsticks   X 
gevulde koeken X  
pak appelsap X  
rauwe gehaktballetjes  X 
ingevroren slagroomsoesjes  X 
toastjes X  
 
Opmerking 
Voor elk foutief of ontbrekend kruisje één punt in mindering brengen. 
 

 54 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
Tussen 250 en 4000 hebben de bacteriën zich 4 maal gedeeld (500, 1000, 
2000 en 4000). 
De delingstijd is dus 1 uur : 4 = 15 minuten. 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 55 B 
 

 56 A 
 

 57 D 
 

 58 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het risico op microbiologisch bederf 
toeneemt. 
 

 59 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− de persoonlijke weerstand is verschillend 
− mensen consumeren verschillende hoeveelheden 
− sommige mensen behoren tot de zogenaamde risicogroep (kinderen, 

bejaarden, chronisch zieken) 
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Vraag Antwoord Scores

 60 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− door onderlinge reactie kunnen er gevaarlijke stoffen ontstaan 
− de werking van de afzonderlijke middelen kan negatief beïnvloed 

worden 
 

 61 maximumscore 1 
− leverpastei in blik 
− pot erwten 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste antwoorden één punt toekennen. 
 

 62 maximumscore 2 
 

 
Opmerking 
Bij elke fout één punt in mindering brengen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito. 
 
 

stappen     

voorreinigen voorspoelen met water  stofzuigen X 

hoofdreiniging met allesreiniger X met chloorbleekloog  

desinfectie met alcohol  niet nodig X 

drogen aan de lucht X met hete lucht  

eindcontrole organoleptische keuring  visuele keuring X 
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