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 landbouw-breed 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 69 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Paprika's 
 

 1 maximumscore 2 
 juist onjuist 
De prijs van de groene paprika’s op de veiling zal de 
komende week € 1,30 per kilo zijn. 

 x 

Als de teler de paprika's volgende week levert, 
ontvangt hij daarvoor meer geld dan wanneer hij dat 
deze week doet. 

x  

 
Opmerking 
Voor elke fout (een kruisje weggelaten of een kruisje in de verkeerde 
kolom) 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een goed antwoord: 
− geen veilingkosten 
− gegarandeerde afname van het product 
 
 

Suikerbieten 
 

 3 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het groeiseizoen in 2009 (12 dagen) 
langer was / (12 dagen) eerder gestart is dan in 2008. 
 
 

Bestrijdingsmiddel 
 

 4 D 
 

Vraag Antwoord Scores



 

 

Vraag Antwoord Scores
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Orchideeën 
 

 5 maximumscore 2 
 juist onjuist 

De voedingsbodem van een weefselkweek bevat 
hormonen.  

x  

Weefselkweek wordt toegepast om een groot aantal 
nakomelingen te krijgen. 

x  

Weefselkweek is een vorm van generatieve 
vermeerdering. 

 x 

 
Opmerking 
Voor elke fout (een kruisje weggelaten of een kruisje in de verkeerde 
kolom) 1 scorepunt in mindering brengen. 
 
 

Uien 
 

 6 maximumscore 2 
een voorbeeld van een juiste berekening is 
(55.000 kg/ha : 100 kg/ha) x € 20,50 = € 11.275,00 
€ 11.275,00 - € 4.253 = € 7.022,00 
 
• juiste nieuwe bruto-geldopbrengst 1 
• juiste uitkomst 1 
 
 

Krisprolls 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
225 g / 12,5 g = 18 broodjes 
 
juiste berekening én juiste uitkomst 1 
 

 8 B 
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Paasdecoratie 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 3,95 + € 0,50 + € 1,50 + € 0,84 + € 0,05 = € 6,84  
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 10 maximumscore 1 
19% 
 
 

Bestrijding 
 

 11 B 
 

 12 B 
 
 

Boerderijwinkel 
 

 13 maximumscore 1 
3 kg per m2 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
175 kg x € 1,90 x 0,75 x 6/106 = € 14,12 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 15 B 
 
 

Distributieschema 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
70 : 1050 x 100% = 6,7% 
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 17 maximumscore 2 
 juist onjuist 
In 2008 is in Nederland 4047 miljoen kilo groenten 
geproduceerd. 

x  

Er wordt evenveel fruit geïmporteerd als 
geëxporteerd. 

 x 

Groenten en fruit worden vanuit het binnenland 
gedistribueerd naar grootverbruik/foodservice en 
detailhandel. 

x  

In de industrie gebruikt men meer groenten dan fruit. x  
 
Opmerking 
Voor elke fout (een kruisje weggelaten of een kruisje in de verkeerde 
kolom) 1 scorepunt in mindering brengen. 
 
 

Werken in een winkel 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
1500 gram wortels 
 
Opmerking 
Als de kandidaat een andere eenheid gebruikt dan grammen geen 
scorepunt toekennen. 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is:  
nettoloon is:  
100% - 40% = 60% van brutoloon 
60/100 x € 12,00 = € 7,20  
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 21 B 
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 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− een goede service 
− persoonlijke belangstelling voor de klant 
− een spaarkaart of klantenkaart 
− een vaste klantenkorting 
− lage prijzen 
− groot assortiment 
− goede kwaliteit 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juist redenen 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 1 
 

handelingen nummer 
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 volledig juiste volgorde 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Q-koorts 
 

 24 maximumscore 1 
1 + 2 + 4 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste cijfers 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Vermeerderen 
 

 25 maximumscore 1 
27.600 planten 
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Eieren 
 

 26 maximumscore 2 
 juist onjuist 
De vraag naar consumptie-eieren is in week 30 
kleiner dan in week 50. 

x  

In week 1 is de vraag naar consumptie-eieren 
toegenomen ten opzichte van de vraag in week 52. 

 x 

In week 43 is de prijs voor 100 consumptie-eieren  
€ 0,50 lager dan in week 35.   

 x 

De prijs van 100 consumptie-eieren is van week 36 
tot en met week 39 ongeveer € 4,60. 

x  

 
Opmerking 
Voor elke fout (een kruisje weggelaten of een kruisje in de verkeerde 
kolom) 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 27 maximumscore 2 
7500 :100 = 75 
75 x € 9,47 = € 710,25 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 
 

Mollier diagram 
 

 28 A 
 
 

Leghennen 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
45 x 97 g = 4365 gram 
 
• 97 gram voer per leghen gebruikt 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 30 B 
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Intensivering van de landbouw 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− toepassen van monoculturen 
− specialisatie  
− toename gebruik van meststoffen en pesticiden 
− verwijderen van heggen/houtwallen/greppels/andere 

landschapselementen 
− ontmenging van akkerbouw en veeteelt 
− schaalvergroting en uniformering 
− mechanisatie 
− automatisering 
 
drie juiste kenmerken  2 
twee juiste kenmerken                 1 
minder dan twee juiste kenmerken 0 
 
 

Ecologische Hoofd Structuur (EHS)         
 

 32 maximumscore 2 
Flevoland    1 
Zeeland    1 
 
 

Grond 
 

 33 D 
 

 34 A 
 

 35 D 
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Bemesting 
 

 36 maximumscore 2 
 wel niet 
gft-compost x  
gier x  
groenbemester x  
koemestkorrels x  
kalkammonsalpeter  x 
kunstmest  x 
stalmest x  
 
Opmerking 
Voor elke fout (een kruisje weggelaten of een kruisje in de verkeerde 
kolom) 1 scorepunt in mindering brengen. 
 
 

Zand verplaatsen 
 

 37 maximumscore 2 
2400 liter : 80 liter = 30  
30 : 2 = 15 keer 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 
 

Rozen 
 

 38 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een goed antwoord is: 
− wel voordeel 
Een voorbeeld van een goede uitleg is: door het wegvallen van de 
concurrentie kregen de Nederlandse rozenkwekers een hogere prijs. 
 
• juiste antwoord 1 
• juiste uitleg 1 
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 39 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 0,30 x 2 = € 0,60 
€ 0,60 + € 0,30 = € 0,90 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 40 A 
 

 41 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een goed antwoord is: 
De kostprijs van de rozen gaat omlaag. 
 
 

Verstedelijking 
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 1 
115.700 mensen 
 
 

Prei 
 

 44 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
120.000 preiplanten : 10.000 preiplanten per dag = 12 dagen 
12 dagen x 8 uren/dag = 96 uren 
96 uren x € 15,00 per uur = € 1440,00 
 
• juiste berekening   1 
• juiste uitkomst  1 
 
 

Ledlampen 
 

 45 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
0,035 kWh x 4 uur/dag x 50 dagen/jaar = 7 kWh/jaar  
7 kWh x € 0,22 = € 1,54 
€ 13,20 - € 1,54 = € 11,66 besparing per jaar. 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Dieren in Nederland 
 

 46 B 
 
 

pH 
 

 47 maximumscore 1 
 

pH-
waarde de grond is: 

2 zuur 

5 zuur 

7 neutraal 

9 basisch 

 
Opmerking 
Alleen als alle cellen juist zijn ingevuld, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Eigenschappen van klei- en zandgrond 
 

 48 maximumscore 2 
 kleigrond zandgrond 
een grote doorlaatbaarheid voor water  x 
een hoge voedingswaarde x  
een zware grondsoort om te bewerken x  
de temperatuur van de bovengrond kan bij 
deze grondsoort snel stijgen en dalen  x 

 
Opmerking 
Voor elke fout (een kruisje weggelaten of een kruisje in de verkeerde 
kolom) 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 49 maximumscore 1 
4,8%  
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Nge 
 

 50 maximumscore 1 
Flevoland 
 
 

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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