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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 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 72 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Kunstmest en groenbemester 
 

 1 maximumscore 1 
dinsdag  
 

 2 maximumscore 1 
444 kg/ha 
 

 3 C 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− bodemstructuur verbeteren 
− organische-stofgehalte verhogen 
− bodemleven bevorderen/activeren 
− de grond met planten bedekken / onkruiden bestrijden 
− aaltjes verminderen/bestrijden / als lokgewas/vanggewas fungeren 
 
drie juiste redenen  2 
twee juiste redenen 1 
minder dan twee juiste redenen 0 
 

 6 maximumscore 1 
Limagroen / combi Italiaans, Engels, Westerwolds 
 

 7 maximumscore 1 
10 zakken  
 
 

Chrysanten telen 
 

 8 C 
 

 9 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 1 
 juist onjuist 

Zet luchtramen open voor voldoende 
vochtafvoer. 

X  

Beregen de chrysanten ’s avonds, net voor het 
sluiten van het verduisteringsdoek. 

 X 

Houd de verwarmingsbuis bij het gewas 
gedurende bepaalde tijd op 35 ºC zodat de 
planten droog worden gestookt. 

X 
 

 
Opmerking 
Alleen bij drie kruisjes op de juiste plaatsen 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Vaste planten kweken 
 

 11 maximumscore 1 
90.000 planten 

 
 12 B 

 
 13 maximumscore 1 

 wel gevolg geen gevolg 
Het poriënvolume van de potgrond  
neemt toe.  X 

De wortelactiviteit neemt af. X  
De hoeveelheid water in de potgrond  
neemt af. X  

 
Opmerking 
Alleen bij drie kruisjes op de juiste plaatsen 1 scorepunt toekennen. 
 
 

Tomaten 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door een scherpe snede minder infectie 
door schimmels / minder ziekte / minder Botrytis ontstaat. 
 

 16 B 
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Vraag Antwoord Scores

Sla 
 

 17 maximumscore 1 
vierkantsverband 
 
 

Prei 
 

 18 maximumscore 1 
9 medewerkers  
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van voordelen zijn: 
− gemakkelijker machinaal te rooien 
− ontdooit na de vorst eerder dan op vlakveld 
− prei is meer/beter wit   
 
 

Orchideeën 
 

 20 maximumscore 1 
 juist onjuist 

Weefselkweek is een combinatie van 
generatieve en vegetatieve vermeerdering. 

 X 

Bij weefselkweek kan een groot aantal 
nakomelingen ontstaan die allemaal 
afkomstig zijn van één plant. 

X  

 
Opmerking 
Alleen bij twee kruisjes op de juiste plaatsen 1 scorepunt toekennen. 
 

 21 D 
 

 22 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste omstandigheden zijn: 
− bij een hoge temperatuur / bij een hoge instraling 
− bij grote raamstanden / als er veel gelucht wordt  
− bij lage (relatieve) luchtvochtigheid / bij groot vochtdeficit 
 
per juiste omstandigheid  1 
 

 23 D 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 1 
water dat niet door planten en substraat is opgenomen / water dat teveel is 
gegeven / overtollig water 
 

 25 maximumscore 1 
een zuurwerkende meststof / zuurwerkend middel  
 
 

Petunia 
 

 26 D 
 
 

Fosfaatgebruik 
 

 27 maximumscore 1 
70 kg/ha 
 
 

Beregening 
 

 28 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat water nodig is om kluiten te breken / 
ervoor te zorgen dat de aardappelen bij het rooien niet beschadigen. 
 

 29 maximumscore 2 
• foto 1   regenkanon 1 
• foto 2   regenleiding met (ronddraaiende/sector-) sproeiers 1 
 
 

Grond en grondbewerking  
 

 30 maximumscore 1 
met een woeler/ondergronder/diepspitmachine/diepploeg 
 

 31 maximumscore 1 
zesscharige wentelploeg / wentelploeg met zes scharen 
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Vraag Antwoord Scores

Bemesting 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord blijkt dat de EC-waarde van gft-compost hoger is dan die 
van groencompost, omdat het zoutgehalte / de totale hoeveelheid zware 
metalen / de totale hoeveelheid nutriënten in gft-compost groter is dan in  
groencompost. 
 
Opmerking 
Alleen bij 'hoger' en daarbij een juiste toelichting 1 scorepunt toekennen.  
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
15% van 60 ton/ha: 0,15 x 60 ton/ha = 9 ton; 60 ton - 9 ton = 51 ton/ha 
  
• 15% of 0,15 of 0,85 in de berekening gebruikt 1 
• juiste uitkomst 51 ton/ha 1 
 
 

Luizen 
 

 35 maximumscore 1 
1 bladluis 
2 dopluis 
3 schildluis 
 
Opmerking 
Alleen bij drie namen op de juiste plaatsen 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Telen uit de grond 
 

 36 maximumscore 1 
 juist onjuist 
Bij telen uit de grond zijn de hoeveelheden 
water en meststoffen slechter te regelen dan bij 
telen in de grond. 

 X 

Bij telen uit de grond vindt er minder uitspoeling 
naar het grondwater plaats. X  

 
Opmerking 
Alleen bij twee kruisjes op de juiste plaatsen 1 scorepunt toekennen. 
 

 37 D 
 

 38 B 
 
 

Grondonderzoek 
 

 39 maximumscore 1 
 

lutum silt fijn zand grof zand grind 

 
Opmerking 
Alleen bij een volledig juiste volgorde 1 scorepunt toekennen. 
 

 40 maximumscore 1 
getal: 2  
 
 

Teeltmaatregelen 
 

 41 B 
 

 42 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− energiebesparing 
− daglengte bekorten 
− beschermen tegen te veel (direct) zonlicht 
− luchtvochtigheid verhogen 
 
per juiste reden   1 
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Vraag Antwoord Scores

 43 D 
 

 44 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
benodigde stikstofgift (kg N/ha) = 220 kg - 1,1 x 67 kg N/ha  
220 kg - 73,7 kg N/ha = 146,3 kg N/ha 
 
• in de formule als bodemvoorraad 67 ingevuld 1 
• juiste uitkomst (146 kg N/ha) 1 
 
 

Teelt van bieten 
 

 45 C 
 

 46 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat lage-drukbanden een groter 
contactoppervlak met de grond hebben (waardoor het gewicht van de 
tractor beter verdeeld wordt / minder kilogram per cm2). 
 

 47 maximumscore 1 
door de grond te bekalken / door kalkhoudende meststoffen / basisch 
werkende meststoffen te gebruiken 
 

 48 maximumscore 1 
 wel geschikt niet geschikt 
vruchtwisseling toepassen X  
granulaat met acaricide gebruiken  X 
resistente rassen gebruiken X  
een ondiepe grondbewerking 
toepassen 

 X 

 
Opmerking 
Alleen bij vier kruisjes op de juiste plaatsen 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

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

Uien 
 

 50 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 (€ 11.275,00) 1 
• juiste uitkomst (€ 7.022,00) 1 
 

 51 A 
 
 

Komkommerteelt 
 

 52 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste substraten zijn: 
− steenwol 
− glaswol 
− perlite/perliet 
 

 53 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Tagetesplanten/afrikaantjes de 
aantasting van de komkommerplant door schadelijke organismen / aaltjes / 
witte vlieg / bladluis voorkomen/verminderen. 
 

 54 B 
 
 

Koolstofdioxide 
 

 55 D 
 

 56 D 
 

 57 maximumscore 2 
• CH4  1 
• Uit de uitleg blijkt dat de gemeten waarden van CH4 in de kaslucht 

hoger zijn dan de grenswaarde voor een chronische situatie.  1 
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Vraag Antwoord Scores

 58 maximumscore 1 
Uit het antwoord blijkt dat er in de winter in geïsoleerde kassen geen 
uitwisseling is tussen kaslucht en buitenlucht. 
 
 

Maïsteelt 
 

 59 maximumscore 2 
(stroken)frees, (maïs)zaaimachine, (mest)injecteur 
 
per juiste machine  1 
 

 60 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− De draagkracht op veen is niet groot (en door de zode is de 

draagkracht beter). 
− Het bodemleven blijft op peil. 
− Eén werkgang is efficiënter dan meer werkgangen. 
− Er ontkiemt minder onkruid. 
 
per juiste reden  1 
 
 

Biologische peen 
 

 61 maximumscore 1 
325%  
 
Opmerking 
Antwoorden van 320% tot en met 330% kunt u ook goed rekenen.  
 

 62 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat men het tijdstip van bestrijding / de 
hoeveelheid bestrijdingsmiddel / de manier van bestrijden afstemt op de 
vangst op de vangplaat.  
 
 

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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