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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 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 70 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Houten palen 
 

 1 maximumscore 1 
robinia 
 

 2 B 
 
 

Vijver 
 

 3 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(5 m x 2,5 m x 0,6 m) = 7,5 m³  
(1,5 m x 2 m x 0,4 m) = 1,2 m³ 
totaal 8,7 m³ + 0,87 (10%) = 9,57 m³ 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste redenen: 
− minder temperatuurschommelingen 
− variatiemogelijkheid in waterplanten 
− vissen hebben een betere bescherming bij strenge vorst 
− vissen kunnen zich dieper verschuilen, bijvoorbeeld tegen reigers 
− je kunt de vijver dan helemaal leegpompen 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste redenen 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Bemesting 
 

 6 maximumscore 2 
 organische 

bemesting 
anorganische 

bemesting 
Zorgt voor een betere structuur. X  

De samenstelling van de 
voedingsstoffen zijn exact bekend.  X 

Voedingsstoffen zijn direct 
beschikbaar voor de planten.  X 

Geeft de voedingstoffen over een 
langere periode af aan de planten. X  

 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 7 maximumscore 1 
Een organische meststof. 
Uit de verklaring moet blijken dat dit naast het afgeven van voeding voor 
de plant ook de grond humusrijker maakt. 
 
Opmerking 
Alleen bij een juiste keuze en een juiste verklaring 1 scorepunt toekennen. 
 

 8 maximumscore 1 
Drie van: 
stikstof, fosfor, kalium, magnesium, calcium, zwavel 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste hoofdelementen 1 scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 1 
zuurgraad of zuurtegraad 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeeld van juiste toevoeging: 
− tuinturf 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
 wel niet 
voedingsstoffen spoelen niet snel uit  X 
droogt snel uit X  
na regen weer snel bewerkbaar X  
voedselrijke grondsoort  X 

 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Zakken straatzand 
 

 12 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Het mag niet verontreinigd zijn. X  
De korrels moeten verschillende 
korrelgrootte hebben. 

X  

Het moet drainerend zijn. X  
Het moet droog zijn.  X 

 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 13 A 
 
 

Verlichting 
 

 14 B 
 

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

 16 B 
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Vraag Antwoord Scores

Speeltoestellen en veiligheid 
 

 17 maximumscore 1 
2,70 m 
 

 18 maximumscore 1 
9,04 m 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste bedekkingen: 
− speciale houtsnippers 
− gras 
− rubber tegels 
− grind 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste bedekkingen 1 scorepunt toekennen. 
 

 20 maximumscore 2 
 
 wel niet 
slijtage van bewegende onderdelen X  
toestand van de verflagen  X 
stabiliteit van het toestel X  
verankering X  
intensiteit van het gebruik  X 

 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er in de schaduw algengroei kan 
optreden wat het toestel glad kan maken. 
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Vraag Antwoord Scores

Ecologische verbindingszone 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
 juist onjuist 
Een bomenrij met daaronder struiken kan 
dienen als ecologische verbindingszone. X  

Rijen bomen langs de weg hebben alleen 
een sierfunctie.  X 

Door natuurgebieden te verbinden zal er 
minder inteelt onder de dieren plaatsvinden. X  

Omdat dieren zich meer verplaatsen tussen 
de natuurgebieden worden plantensoorten 
ook meer verspreid. 

X  

 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 25 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er meerdere natuurgebieden verbonden 
worden door middel van water. 
 
 

Houtachtige beplanting 
 

 26 maximumscore 2 
 bladhoudend bladverliezend 
Prunus laurocerasus X  
Rhododendron X  
Buddleja davidii  X 
Hydrangea macrophylla  X 
Buxus sempervirens X  

 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste redenen: 
− de vlinderstruik kan invriezen en de winter niet overleven 
− het is een scheutbloeier, dus hij bloeit op eenjarig hout  
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Vraag Antwoord Scores

 28 D 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste functies: 
− geluidswering 
− sierbeplanting 
− windkering 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste functies 1 scorepunt toekennen. 
 

 30 C 
 
 

Aanleg gazon 
 

 31 maximumscore 2 
 graszaad graszoden 
goedkoper in aanschaf X  
minder arbeid tijdens de aanleg X  
sneller beloopbaar  X 
kans op verdroging na de aanleg  X 
milieuvriendelijker X  

 
indien vijf correct  2 
indien vier correct  1 
indien drie of minder correct 0 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door het mengen van verschillende 
rassen een ideale mix ontstaat van eigenschappen die voldoen aan de 
gebruikswensen voor het gazon.  
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
(7,00 x 3,20) + (4,50 x 4,40) + (5,20 x 5,00) = 68,20 = 69 stuks 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores

 35 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het belangrijk is dat de wortels contact 
maken met de ondergrond. 
 
 

Snoeien druivenplant 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juiste naam: 
− scheuten 
 

 38 C 
 

 39 maximumscore 2 
 goed niet goed 
Maak een zo klein mogelijke snoeiwond. X  
Snoei net onder een knop.  X 
Beschadig geen stengels. X  
Verwijder ziek hout. X  

 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Boktor 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de boktor meekomt met planten 
afkomstig uit Azië. 
 

 41 B 
 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 42 maximumscore 1 
 esdoorn haagbeuk 
Fagus   
Robinia   
Acer X  
Carpinus  X 
Quercus   

 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de larve in rust gaat, om van het 
larvestadium naar volwassen stadium te gaan. 
 
 

Motorheggenschaar 
 

 44 maximumscore 2 
 ja nee 
bougie  X 
brandstofniveau X  
luchtfilter  X 
oliepeil X  

 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 45 maximumscore 1 
vanaf 80 dB 
 

 46 B 
 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 47 maximumscore 2 
 juist onjuist 
bril  X 
gelaatbescherming X  
helm  X 
gehoorbescherming X  
handschoenen X  
veiligheidsbroek X  

 
indien zes correct  2 
indien vijf correct  1 
indien vier of minder correct 0 
 

 48 D 
 
 
Hagen knippen 
 

 49 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de takken aan de zijkant dan niet 
doorzakken als het knipsel van de bovenste takken naar beneden valt.  
Ook bemoeilijkt dit knipsel het knippen van de onderste takken. 
 

 50 B 
 

 51 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de haagvoet het plantvak direct onder de 
haag is. 
 
 
Gazononderhoud 
 

 52 maximumscore 2 
Uit het getekende patroon en de beschrijving moet blijken dat de kopse 
kanten eerst worden gemaaid en daarna de banen in de lengterichting. 
 
• juiste tekening 1 
• juiste beschrijving 1 
 

 53 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat overlap betekent dat je bij het maaien 
een stukje van de al gemaaide baan mee maait, om zo te voorkomen dat 
er een stukje tussen de banen wordt overgeslagen. 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 54 B 
 

 55 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit gebeurt met de aandrukrol. 
 

 56 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste maatregelen: 
− verticuteren 
− mosdoder strooien 
− ijzersulfaat strooien 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste maatregelen 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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