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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 71 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

Krisprolls en beschuit 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
225 g : 12,5 g = 18 broodjes 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 2 maximumscore 1 
volkoren tarwemeel 
 

 3 maximumscore 1 
volkoren tarwemeel en tarwebloem 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste ingrediënten 1 scorepunt toekennen. 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste berekeningen zijn:  
− (1721 kJ - 1550 kJ) = (171 kJ : 15,5 kJ) x 1% = 11,0% 
− (410 kcal - 370 kcal) = (40 kcal : 3,7 kcal) x 1% = 10,8% 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 5 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de beschuiten zacht worden en het brood 
uitdroogt. 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste antwoorden 1 scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− emulgatoren zorgen voor een binding tussen olie/vet en water 
− emulgatoren zorgen voor het (homogeen) mengen en gemengd 

houden van olie/vet en water 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 1 
Voor consumenten die allergisch/overgevoelig/intolerant zijn voor noten. 
 

 8 maximumscore 1 
Voedingsvezels bevorderen de darmwerking. 
 
 

Augurken op zoetzuur 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
− sacharine bevat geen energie 
− sacharine veroorzaakt minder tandbederf dan suiker 
− sacharine heeft een hogere zoetkracht 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 1 
(keuken)zout  
 

 13 D 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is:  
3,7 x 76 kJ = 281,2 kJ 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores

Sportdrank 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste additieven zijn:  
− voedingszuur (citroenzuur) 
− zuurteregelaars 
− conserveermiddelen 
− stabilisatoren 
− arabische gom 
− aroma’s 
− kleurstoffen 
− vitamine B3, B5 en/of B6 en E 
− één of meerdere van de volgende E-nummers: E331, E332, E504, 

E202, E211, E242, E445, E104, E110. 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste additieven 1 scorepunt toekennen. 
 

 16 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat ℮ betekent dat de inhoud zowel iets meer 
als iets minder kan zijn. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste berekeningen zijn: 
− (100% : 15%) x 1,5 mg = 6,66 x 1,5 mg = 9,99 mg = 10 mg 
− 1% is 0,1 mg dus 100% is 100 x 0,1 mg = 10 mg 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste berekeningen zijn:  
− 5 x 126 kJ = 630 kJ 
− 4,2 x 30 maal 5 kJ = 630 kJ 
− 4,2 x 150 kcal = 630 kJ 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
5 x 50 mg = 250 mg  
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores

Stage lopen 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− hygiëne 
− veiligheid 
− uitstraling personeel 
 
Opmerking 
Alleen bij twee juiste redenen 1 scorepunt toekennen. 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste voorschriften zijn: 
− handen wassen 
− korte en schone nagels 
− lang haar vastgebonden 
− schone kleren 
− wondjes afdekken 
− sieraden af 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste voorschriften 1 scorepunt toekennen. 
 

 23 C 
 

 24 C 
 

 25 C 
 

 26 D 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de producten zodanig worden 
opgeslagen dat de oude voorraad vooraan staat om als eerste te worden 
opgemaakt. 
 

 29 C 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van mogelijke oorzaken zijn: 
− Niet alle mensen eten dezelfde hoeveelheden. 
− De weerstand van mensen is verschillend. 
− Jonge kinderen en oude mensen zijn gevoeliger voor 

voedselvergiftiging dan anderen. 
− Niet alle kip die onvoldoende verhit is, is besmet. 
 

 31 C 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is:  
totale hoeveelheid mengsel is  
350 + 50 + 50 + 25 + 22,5 + 2,5 gram = 500 gram 
concentratie = (2,5 gram : 5 gram) x 1% = 0,5% 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
 

product koelkast 
aardbeienconfiture  
filet Americain X 
rode wijn  
rauwe kipfilet X 
pot augurken op zoetzuur  
zak koffiecreamer  
gepasteuriseerde slagroom X 
pakken yoghurt X 

 
Opmerking 
Alleen bij vier juiste producten 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Microbiologische onderzoek 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste groeifactoren zijn: 
− water  
− temperatuur 
− voedingstoffen 
− osmotische waarde 
− zuurstof 
− remmende stoffen 
− zuurgraad. 
 
Opmerking 
Alleen bij drie juiste groeifactoren 1 scorepunt toekennen. 
 

 37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit nodig is om te voorkomen dat andere 
micro-organismen dan afkomstig uit het monster, worden geteld. 
 

 38 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat alleen in een hogedrukpan de juiste 
sterilisatietemperatuur behaald kan worden. 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het een voedingsbodem betreft waarop 
slechts één bepaalde soort of groep micro-organismen zal groeien. 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− omdat bij een lagere temperatuur de bodem niet gietbaar is  
− omdat bij een hogere temperatuur de kans op het doden van micro-

organismen in het monster toeneemt 
 

 42 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
375 kolonies x 2 = 750 m.o./ml 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit gebeurt om condensvorming  
(en daarmee ongelijke groeikansen voor kolonies van micro-organismen) 
te voorkomen. 
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Vraag Antwoord Scores

 44 B 
 
 

Verse wokschotel 
 

 45 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
0,31 x 970 g = 300,7 gram = 301 gram 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
 

 46 A 
 

 47 maximumscore 1 
kip (gemarineerde kip, kipfilet) 
 

 48 A 
 

 49 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het om gekookte/gestoomde/gare rijst 
gaat. 
 

 50 B 
 

 51 C 
 

 52 D 
 

 53 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste berekening is: 
Een portie wokschotel bevat (970 g : 2) x 31% = 150,35 gram = 150 gram.  
Nog eten: 200 g - 150 g = 50 g salade. 
 
• juiste berekening 1 
• juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores

Hygiënisch werken 
 

 54 B 
 

 55 maximumscore 2 
 
Vuile vaat direct na gebruik afwassen. X 
Gebruik voor de bereiding van een maaltijd uitsluitend  
A-merkproducten. 

 
 

Draag geen kleding met loshangende delen.  
Voorkom kruisbesmetting. X 
Wondjes goed verbinden. X 
Zorg voor een veilige werkomgeving.  
Voedsel dat bewaard moet worden, snel afkoelen en 
bewaren in de koelkast. 

X 

 
bij vier juiste maatregelen  2 
bij drie juiste maatregelen 1 
bij minder dan drie juiste maatregelen 0 
 

 56 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bij desinfecteren micro-organismen 
worden gedood. 
 

 57 A 
 

 58 B 
 

 59 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− chloor(bleekloog) 
− soda 
 

 60 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De werking van een desinfectiemiddel wordt nadelig beïnvloed door de 

aanwezigheid van resten vuil. 
− Er is dan minder desinfectiemiddel nodig. 
 
 

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

einde  einde  GL-0961-a-11-1-c* 


	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   B 
	   C 
	   maximumscore 1 
	   D 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   A 
	   maximumscore 1 
	   C 
	   C 
	   C 
	   D 
	   C 
	   maximumscore 1 
	   C 
	   maximumscore 1 
	   C 
	   A 
	   maximumscore 2 
	   D 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   B 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   B 
	   maximumscore 2 
	   A 
	   maximumscore 1 
	   A 
	   maximumscore 1 
	   B 
	   C 
	   D 
	   maximumscore 2 
	   B 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   A 
	   B 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /NLD <FEFF0053007000650063006900610061006c006400720075006b006b006500720069006a0020004c0069006a006e0063006f002000470072006f006e0069006e00670065006e00200042002e0056002e000d00440069007300740069006c006c00650072002000700072006f006600690065006c00200076006f006f00720020004100630072006f00620061007400200035002e00300020006f006600200068006f006700650072000d00560065007200730069006500200031000d>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.500 14172.500]
>> setpagedevice


