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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 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 scorepunten 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. 
 

Dikstaartgerbil 
 

 1 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Het is te vochtig in Nederland. 
− Het is (in de winter) overdag te koud in Nederland. 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− Het drinkflesje kan niet bevuild worden. 
− Het water blijft langer vers. 
− De bodembedekking wordt niet nat. 
− Er is geen verdrinkingsgevaar. 
 
bij drie juiste voordelen 2 
bij twee juiste voordelen 1 
bij een of geen juist voordeel 0 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist voorwerp zijn: 
− hooi  
− takken van bomen (bijvoorbeeld wilg of fruitboom) 
− knaagsteen 
− knaagstok 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste voorwerpen 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dikstaartgerbils alleen leven. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 6 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
paring en dracht = 23 dagen 
zogen = 28 dagen  
rust vrouwtje = 21 dagen 
Een hele cyclus duurt dus 23 + 28 + 21 = 72 dagen.  
365 / 72 = 5,07. Is dus 5 worpen per jaar.  
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 7 maximumscore 1 
foto 1: mannetje 
foto 2: vrouwtje 
 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juist antwoord 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Schapen houden 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− omdat uit deze windrichting de minste wind komt 
− omdat uit deze windrichting de minste regen komt 
 

 9 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste reden is: 
− zodat er geen tocht in de stal ontstaat 
 

 10 maximumscore 1 
10 m x 20 m = 200 m2 / 3 m2 = 66,67 is 66 ooien 
 

 11 maximumscore 1 
66 ooien / 3 = 22 aflammerhokken 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juiste tekening is: 
 

speenlammerhok

looppad

aflammer-
hokken

groeps-
hok

 
 
de tekening voldoet aan de vijf eisen die in de inleiding en/of de vraag 
gesteld worden 3 
de tekening voldoet aan vier eisen 2 
de tekening voldoet aan drie eisen 1 
de tekening voldoet aan twee of minder eisen 0 
 
 

Agapornissen 
 

 13 D 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste reden is: 
− dan kan de agapornis klimmen 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist nadeel zijn: 
− het stoft (wat slecht is voor de luchtwegen van de vogel) 
− het neemt nauwelijks vocht op 
− het moet vaker verschoond worden omdat het sneller vervuilt  
− bij het fladderen kan het (door het stuiven) in de ogen van de vogel 

komen (en een oogontsteking veroorzaken) 
 
per juist nadeel 1 
 
 

Varkenshouderij 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 1 
aantal zeugen + aantal opfokzeugen = 234 + 21 = 255 zeugen 
zeugenvoer per zeug per jaar is 1118 kg 
255 x 1118 kg = 285.090 kg 
 

 21 maximumscore 1 
ivermectine 
 

 22 maximumscore 1 
maagdarmwormen en longwormen 
 

 23 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
lengte = 170 cm 
borstomvang = 135 cm 
spekdikte is 15 mm = mager varken 
170 x 135 = 22950 / 185 = 124,05 kg varken 
124,05 / 33 = 3,76 ml, afgerond is dat 3,8 ml 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 24 D 
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Vraag Antwoord Scores

 25 maximumscore 2 
• zeugnummer 211; voergift 2,6 kg 1 
• zeugnummer 421; voergift 3,0 kg 1 
 

 26 C 
 

 27 B 
 
 

Excellent speciaal 
 

 28 E 
 

 29 B 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
330 g per dag / 3 = 110 g per maaltijd 
 
 

Hittestress 
 

 32 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist gevolg zijn: 
− afname van de melkgift  
− in de late dracht een afname in het gewicht van het kalf  
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste gevolgen 1 scorepunt toekennen. 
 

 33 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste tekening is: 
 

 
 
• luchtinlaat aan de zijkanten en luchtuitlaat via de open nok getekend 1 
• verloop luchtcirculatie in de stal juist getekend 1 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• nok: 25 m / 3 m = 8,3 x 5 cm = 41,67 cm afgerond 42 cm 1 
• luchtinlaatopeningen: 25 m / 3 m = 8,3 x 2,5 cm = 20,83 cm afgerond 

21 cm 1 
 

 35 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit milde stress is. (En eventueel bij 
extreem zomerweer stress.) 
 

 36 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat hoe hoger de relatieve vochtigheid is hoe 
hoger de hittestress bij een koe.  
 
 

De flappentak 
 

 37 A 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist secundair geslachtskenmerk zijn: 
− Het vrouwtje is fors gebouwd. 
− Het vrouwtje is bruin van kleur. 
− Het vrouwtje kan niet vliegen (heeft vleugels). 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste geslachtskenmerken 1 scorepunt toekennen. 
 

 39 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• lengte en hoogte is: 3 x 13 cm = 39 cm voor één flappentak  

3 x 10% = 30% van 39 cm = 11,7 cm + 39 cm = 50,7 cm is afgerond 
51 cm 1 

• breedte is: 2 x 13 cm = 26 cm voor één flappentak  
3 x 10% = 30% van 26 cm = 7,8 cm + 26 cm = 33,8 cm is afgerond 
34 cm 1 

 
 40 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− dat de vrouwtjes onbevruchte eieren leggen 
− voortplanten zonder bevruchting door een mannetje 
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Vraag Antwoord Scores

Vijf nieuwe klonen op Zangersheide 
 

 41 A 
 

 42 C 
 

 43 D 
 

 44 B 
 

 45 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat klonen niet de juiste manier is, omdat 
hiermee geen genetische (erfelijke) vooruitgang wordt gemaakt. 
 
 

Hobby- en schooldieren en de meststoffenwet 
 

 46 C 
 

 47 maximumscore 3 
Juiste tabel: 
 
diersoort aantal aantal kg stikstof 

per dier per jaar 
kg stikstof 
totaal 

Shetland pony  2 18,9   37,80 
Lakenvelder koe  2 68,2 136,40 
Piëtrain zeug 2   9,4   18,80 
Hollander voedster 6   1,1     6,60 
Barnevelder hen 3   0,4     1,20 
Toggenburger geit 2   5,6   11,20 
Texelaar schaap 3   7,4   22,20 

totaal 234,20 
 
Opmerking 
Voor elke fout (verkeerd of niet ingevulde cel) 1 scorepunt in mindering 
brengen. 
 

 48 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de school de mest wel op eigen land uit 
mag rijden, want de hoeveelheid stikstof in de mest is < 170 kg per 
hectare. 
 

 49 D 
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Vraag Antwoord Scores

 50 maximumscore 1 
foto 1: paard 
foto 2: konijn 
foto 3: rund 
 

 51 C 
 
 

Castratie kater 
 

 52 B 
 

 53 C 
 

 54 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist voordeel zijn: 
− minder sproeien 
− minder plassen in huis 
− minder drang om te gaan zwerven 
− minder vechten met andere katten 
− geen ongewenste bevruchting van een poes 
 
per juist voordeel 1 
 

 55 B 
 

 56 A 
 
 
 

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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