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Correctievoorschrift VMBO-GL  

2011 
tijdvak 1 

 
 

 landbouw en natuurlijke omgeving 

 bloembinden en -schikken 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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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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 regeling 
van het College voor Examens 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 het College voor Examens. 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. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 66 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Mystery shopper 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− de klant voelt zich welkom 
− de klant verlaat minder snel de winkel 
− de klant is opgemerkt; minder kans op diefstal 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− De winkels hanteren verschillende opslagpercentages. 
− De winkels behoren tot een ander segment (speciaalzaak, marktkraam 

enzovoort). 
− De servicegraad van de winkels verschilt.  
− De samenstelling van het boeket is anders. 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist aandachtspunt zijn: 
− lengte van de stelen 
− verzorging 
− seizoen 
− houdbaarheid 
− kleur 
− vorm 
− prijs 
 
drie juiste aandachtspunten 2 
twee juiste aandachtspunten  1 
een of geen juist aandachtspunt 0 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist materiaal zijn: 
− elastiek 
− touw 
− raffia 
− watervast tape 
− tyrips 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste materialen 1 scorepunt toekennen. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 B 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− voor reclamedoeleinden 
− voor het verrassingseffect 
− bescherming tegen weersinvloeden 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste redenen 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste tip zijn: 
− snijd de bloemen schuin af 
− verwijder het blad dat in het water komt 
− maak de vaas schoon 
− voeg snijbloemenvoedsel toe aan het vaaswater 
− vul de vaas met lauw water 
− zet het boeket niet in de zon 
− zet het boeket niet in de buurt van fruit 
− zet het boeket niet bij de verwarming 
 
vijf juiste tips   2 
vier juiste tips    1 
drie of minder juiste tips 0 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist product zijn: 
− een vaas 
− een bloemenkaartje 
− een exclusieve verpakking 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste producten 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 1 
 
handelingen cijfer 
de kassalade sluiten 7 
het bedrag op de kassa aanslaan 1 
een biljet van € 20,00 en een biljet van € 10,00 pakken 4 
het biljet van € 50,00 controleren 2 
het biljet van € 50,00 in de kassalade doen 6 
het biljet van € 50,00 op de kassalade leggen 3 
het wisselgeld teruggeven 5 

 
Opmerking 
Alleen bij een geheel juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen. 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− een goede service 
− persoonlijke belangstelling voor de klant 
− een spaarkaart of klantenkaart 
− een vaste klantenkorting 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste redenen 1 scorepunt toekennen. 
 
 

De plant in onderdelen 
 

 12 maximumscore 1 
 
 juist onjuist 
De bloemen van een plant behoren tot de vegetatieve 
kenmerken. 

 X 

De bloemen van een plant zijn voor de voortplanting. X  
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist geplaatste kruisjes 1 scorepunt toekennen. 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er door het verwijderen van de doornen 
wondjes ontstaan (deze wondjes zijn een voedingsbodem voor bacteriën). 
 



 

 GL-0931-a-11-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het bij textuur gaat over hoe het 
materiaal aanvoelt en dat het bij structuur om de opbouw van het materiaal 
gaat. 
 

 16 maximumscore 1 
ethyleengas 
 

 17 maximumscore 2 
 

 wetenschappelijke naam
1 Malus cultivars 
2 Zea mays 
3 Papaver somniferum 

 
• drie juist geplaatste wetenschappelijke namen 1 
• drie juist gespelde wetenschappelijke namen 1 
 
 

Etaleren 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Een klant die wordt geprikkeld door een etalage, gaat eerder naar 

binnen. 
− Een etalage is het visitekaartje van het bedrijf. 
 

 19 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat onder de winkelformule de aanpak wordt 
verstaan waarmee een winkel klanten aan zich probeert te binden. 
 

 20 maximumscore 2 
 
 effect op de klant 
Attention de aandacht van de consument wordt getrokken 
Interest de belangstelling van de consument wordt opgewekt 
Desire de wens tot aanschaf wordt bij de consument opgeroepen  
Action de consument wordt aangezet tot actie 

 
vier juiste effecten  2 
drie juiste effecten   1 
twee of minder juiste effecten 0 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 1 
 
fasen  cijfer 
decoratiemateriaal aanbrengen 6 
opbouw maken van displaymateriaal 4 
producten plaatsen 5 
etalage schoonmaken  3 
thema vaststellen  1 
materialen verzamelen  2 

 
Opmerking 
Alleen bij een geheel juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen. 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste benaming zijn: 
− een blikvanger 
− een eye-catcher 
− een stopper 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− Een achtergrond geeft rust in de etalage. 
− Een achtergrond kan het thema van de etalage versterken. 
− Klanten halen minder snel producten uit de etalage. 
− De gepresenteerde producten komen beter uit. 
 
per juist voordeel  1 
 

 24 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat producten op ooghoogte het eerst door 
klanten worden gezien. 
 
 

Balkonbakken 
 

 25 maximumscore 1 
de tweede zondag in mei 
 

 26 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat éénjarige planten binnen één jaar 
ontkiemen, zaad vormen en afsterven. 
 

 27 D 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het in april nog ’s nachts kan vriezen. 
Halverwege de maand mei (IJsheiligen) is de kans op nachtvorst minimaal. 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− Kunststofbakken zijn licht van gewicht. 
− De potgrond in kunststofbakken droogt minder snel uit. 
− Kunststofbakken zijn goedkoop in verhouding tot houten of rieten 

bakken. 
− Kunststofbakken zijn in meerdere kleuren verkrijgbaar. 
 
per juist voordeel  1 
 

 30 maximumscore 1 
drie balkonbakken van 80 cm en één balkonbak van 60 cm 
 

 31 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de kleikorrels zorgen voor de drainage. 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste garantie zijn: 
− De potgrond heeft een goede structuur.  
− De potgrond heeft een pH waarde tussen de 5,5 en 6.  
− De potgrond bevat voldoende voeding voor zes weken.  
− De potgrond is vrij van ziektekiemen en ongedierte. 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist garanties 1 scorepunt toekennen. 
 

 33 maximumscore 2 
• prijs exclusief btw is € 300,00 1 
• btw 19% is € 57,00 1 
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Vraag Antwoord Scores

De dood of de gladiolen 
 

 34 maximumscore 1 
 
betekenis plantaardig materiaal 
kracht eik 
lente krokus 
liefde rode roos  
reinheid witte lelie 
vrede olijf 

 
Opmerking 
Alleen bij een geheel juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen. 
 

 35 B 
 

 36 C 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
 
bloemwerk gladiool geschikt gladiool ongeschikt 
biedermeier  X 
corsage  X 
eenzijdig boeket X  
vegetatieve schikking  X  

 
Opmerking 
Alleen bij vier juist geplaatste kruisjes 1 scorepunt toekennen. 
 

 39 maximumscore 2 
 
bloem open halfopen knop 
alstroemeria  X  
cymbidium X   
gipskruid  X  
tulp   X 
zonnebloem X   

 
vijf juist geplaatste kruisjes 2 
vier juist geplaatste kruisjes 1 
drie of minder juist geplaatste kruisjes 0 
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Vraag Antwoord Scores

De grote dag 
 

 40 B 
 

 41 A 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Een bruidsboeket is geen standaardbestelling. 
− Er kunnen geen voorbeelden getoond worden. 
− Bij een bruidsboeket is uitgebreider advies nodig. 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste redenen 1 scorepunt toekennen. 
 

 43 maximumscore 1 
 
0,28 mm 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,2 mm 

X X X     
 
Opmerking 
Alleen bij drie juist geplaatste kruisjes 1 scorepunt toekennen. 
 

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− het gaat sneller 
− bloemen blijven langer goed, omdat ze water krijgen 
− steel is mooi afgewerkt 
− minder kans op beschadiging van kleding, omdat de houder door 

middel van een magneet wordt bevestigd 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste voordelen 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Licht 
 

 45 C 
 

 46 maximumscore 1 
 
 lichtbehoefte geschikt ongeschikt 
Anthurium andreanum 1600 - 1900 lux   X 
Codiaeum variegatum 2000 lux   X 
Ficus benjamina 1000 - 1800 lux  X  
Monstera deliciosa 600 - 900 lux   X 
 
Opmerking 
Alleen bij vier juist geplaatste kruisjes 1 scorepunt toekennen. 
 

 47 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− fotosynthese 
− assimilatie 
 

 48 maximumscore 2 
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet 
 
zeven juiste kleuren 2 
zes juiste kleuren  1 
vijf of minder juiste kleuren 0 
 

 49 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste wet zijn: 
− de Arbowet 
− de arbeidsomstandighedenwet 
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Vraag Antwoord Scores

Shoppen  
 

 50 maximumscore 2 
 
 
INKOOPCENTRUM DE BLOEMEN 
AANVOERLAAN 3 
1875 DR BLOEMENDORP 

                                                                AFLEVERBON 
 

afleverdatum: 22-4-2011 
 

debiteurcode: 1265 
 

Het Bloementheater 
Bloemgracht 34 

1873 ST  Bloemendorp 
aantal  artikelnaam  btw* prijs per stuk  totaal  
80  Rosa Avelance  l € 0,25 € 20,00 
7 Salal l € 1,35 €   9,45 
10 Eucalypthus l € 1,95 € 19,50 
120 Gerbera wit  l € 0,10 € 12,00 
20 Lilium wit  l € 0,45 €   9,00 
commissie  h 15% € 10,49 

subtotaal € 80,44 
btw (l) €   4,20 

btw (h) €   1,99 
totaal € 86,63 

* btw: l = laag tarief, h = hoog tarief 
 
vijf juiste getallen  2 
vier juiste getallen  1 
drie of minder juiste getallen 0 
 

 51 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste kostenpost zijn: 
− loonkosten 
− personeelskosten 
− huur 
− energiekosten 
− schoonmaakkosten 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste kostenposten 1 scorepunt toekennen. 
 

 52 B 
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Vraag Antwoord Scores

 53 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste vakterm zijn: 
− fusten 
− containers 
 

 54 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− het afrekenen gaat sneller  
− het afrekenen gaat makkelijker 
− minder kans op fouten 
− beter inzicht in verkoopresultaten 
− beter inzicht in voorraad 
 

 55 maximumscore 1 
Uit het antwoord moeten blijken dat een steekkar de rug minder zwaar 
belast. 
 

 56 maximumscore 1 
 
 wel koelen niet koelen 
1  X 
2 X  
3 X  
4  X 
 
Opmerking 
Alleen bij vier juist geplaatste kruisjes 1 scorepunt toekennen. 
 
 
 

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