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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en
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 directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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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 Toetsen en Examens.
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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 bij de toets
behorende correctievoorschrift. 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;
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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;
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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 Toetsen en 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.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
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.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 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.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 62 scorepunten worden behaald.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Mooi weer
1

C

2

A

Organen in een torso
3

maximumscore 1
middenrif

4

maximumscore 1
slokdarm
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Vraag

Antwoord

Scores

Planten en water
5

B

6

maximumscore 1
glucose

7

D

8

maximumscore 1
huidmondje

9

C

Roken
10

B

11

maximumscore 1
Uit de uitleg moet blijken dat er dan niet voldoende zuurstof opgenomen
kan worden.

Koningspinguïns
12

maximumscore 1
Uit de uitleg moet blijken dat de pinguïn een vorm heeft die in het water
weinig weerstand biedt.

13

maximumscore 1
(de aanwezigheid van) zwemvliezen

14

maximumscore 2
de juiste voedselketen:
alg  garnaal  inktvis  koningspinguïn  haai
•
•

de vijf juiste organismen in de juiste volgorde genoemd
de voedselrelaties op de juiste manier aangegeven met pijlen

1
1

Een lui oog
15

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Heide
16

maximumscore 1
meeldraad

17

C

18

maximumscore 1
(paarse/rode/roze) kleur

Prostatitis
19

maximumscore 2
• prostaat: (letter) R
• urinebuis: (letter) S

1
1

De anticonceptiepil
20

maximumscore 1
Uit de uitleg moet blijken dat deze hormonen de ovulatie voorkomen.

21

A

Hyperventilatie
22

C

23

maximumscore 1
de juist ingevulde tabel:
invloed van toename van de
hoeveelheid adrenaline

neemt toe

aantal hartslagen per minuut

X

glucosegehalte van het bloed

X

neemt af

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.
24

D

KB-0191-a-17-2A-c

6

lees verder ►►►

Vraag

Antwoord

Scores

Voedingsadviezen
25

D

26

C

27

maximumscore 1
Uit de uitleg moet blijken dat door het eten van gevarieerde voeding
voldoende van verschillende voedingsstoffen opgenomen wordt.

Een vruchtje van een paardenbloem
28

maximumscore 2
• door de wind
• uit de uitleg moet blijken dat dit te zien is aan het (vrucht)pluis

1
1

Scholeksters
29

maximumscore 2
• (opname van) voeding(sstoffen) / stofwisseling
• voortplanting

30

maximumscore 1
Uit de uitleg moet blijken dat de jongen minder voedsel krijgen / minder
goed beschermd kunnen worden (als de ouders weg zijn om voedsel te
halen).

31

maximumscore 1
de juist ingevulde tabel:
uitspraken

1
1

juist

De onderzochte scholeksters moeten minstens 100
meter vliegen om voedsel te zoeken.

X

Elk paartje van de onderzochte scholeksters heeft een
eigen plek om te broeden en een andere plek om
voedsel te zoeken.

X

onjuist

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.
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Vraag

Antwoord

Scores

Meerlingen
32

maximumscore 2
• P = placenta
• Q = vruchtvlies

33

maximumscore 1
echo(scopie)

34

D

1
1

Weefselvloeistof
35

B

36

B

37

maximumscore 1
lymfe

38

maximumscore 1
lever

39

maximumscore 1
een uitleg waaruit blijkt dat de bloeddruk in een ader lager is (dan in een
slagader) / dat de kans op een bloeding uit een ader kleiner is (dan uit een
slagader) / dat een ader dichter onder het huidoppervlak ligt (dan een
slagader) / dat een ader een dunnere wand heeft (dan een slagader)

Alcohol
40

D

41

maximumscore 2
voorbeeld van een juiste berekening:
(2 x 10) : 7 = 3 / 2,9 (uur) (of nauwkeuriger)
•
•
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Vraag

42

Antwoord

Scores

maximumscore 1
de juist ingevulde tabel:
uitspraken

juist

Op dertienjarige leeftijd heeft meer dan de helft
van de jongens ooit alcohol gedronken.

onjuist

X

In elke leeftijdsgroep heeft een groter deel van de
jongens ooit alcohol gedronken dan van de
meisjes.

X

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

Het gebit
43

B

44

maximumscore 1
één van de volgende orgaanstelsels:
− bloedvatenstelsel
− zenuwstelsel
Opmerking
Aan een antwoord als “bloedvaten” of “zenuwen” geen scorepunt
toekennen.

45

A

46

maximumscore 1
één van de volgende taken:
− het glad maken van voedsel
− het afbreken/verteren van voedingsstof(fen)/zetmeel

47

B

48

A

49

maximumscore 1
(Als je regelmatig) cola (drinkt), met een uitleg waaruit blijkt dat cola
zuurder is dan (zwarte) koffie.
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Vraag

50

Antwoord

Scores

maximumscore 3
voorbeeld van een juist staafdiagram:

•
•
•

51

B

52

A

53

C

54

C

De verticale as is juist ingedeeld en benoemd met ‘aantal voetballers’
De getallen uit de tabel zijn juist uitgezet als vier staven
Bij het diagram zijn de verschillende typen gebitsproblemen juist
aangegeven

1
1
1

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf.
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni.
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