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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
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 de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 de CEVO. 

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 de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling 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. 
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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;  

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. 

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 een 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 toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen biologie KB kunnen maximaal 57 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
ADEMHALING EN ROKEN || 
 

 1 maximumscore 1 
0,5 (L) 
 

 2 D 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 C 
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Vraag Antwoord Scores

WINTERTARWE  || 
 

 6 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist diagram:    
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• de X- en Y-as zijn juist ingedeeld en benoemd 1 
• de gegevens uit de tabel zijn op de juiste manier uitgezet in punten die met een lijn 

zijn verbonden 1 
 

 7 C 
 
LUIZEN EN LIEVEHEERSBEESTJES || 
 

 8 maximumscore 2 
boom   bladluis   lieveheersbeestje   vogel 
• de vier genoemde organismen in de juiste volgorde gezet 1 
• de voedselrelaties op de juiste wijze met pijlen aangegeven 1 
 

 9 A 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
31 mm : 8 = 3,875 / 3,9 mm 
• juist opgemeten 1 
• delen door 8 met een juiste uitkomst 1 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
• het tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje 1 
• met een uitleg waaruit blijkt dat deze geen bladluizen eet  1 
 
VLEESETENDE PLANTEN || 
 

 13 D 
 

 14 B 
 
GLUCOSEGEHALTE || 
 

 15 maximumscore 3 
een juist ingevulde tabel: 
 

gebeurtenis letter 
Na vertering van voedsel wordt glucose in het bloed opgenomen. R 
Glycogeen wordt omgezet in glucose en aan het bloed afgegeven. Q 
Glucose wordt door cellen opgenomen en gebruikt voor de verbranding. S 
Bij mensen met diabetes wordt glucose met de urine uitgescheiden. P 

 
Indien vier letters juist zijn ingevuld 3 
Indien twee letters juist zijn ingevuld 2 
Indien één letter juist is ingevuld 1 
 
VOEDING  || 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
P = eiwitten 
Q = vetten 
R = koolhydraten 
 
Indien drie namen op de juiste plaats zijn ingevuld 2 
Indien één naam op de juiste plaats is ingevuld 1 
 
LEVERCIRROSE  || 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat vetten dan minder geëmulgeerd worden. 
 

 21 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat zuurstof is verbruikt in het verteringskanaal. 
 

 22 D 
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Vraag Antwoord Scores

WATERPEST  || 
 

 23 maximumscore 1 
koolstofdioxide 
 

 24 D 
 
BLOEDTRANSFUSIE || 
 

 25 maximumscore 2 
• rode bloedcellen en bloedplaatjes 1 
• uit de uitleg moet blijken dat in het rode beenmerg bloedcellen gemaakt worden 1 
 

 26 maximumscore 2 
• patiënten die een grote operatie ondergaan 1 
• uit de uitleg moet blijken dat alleen bij deze groep de mogelijkheid bestaat om van 

tevoren bloed af te nemen (dat ze zelf ook weer kunnen aanvullen) 1 
 

 27 C 
 
PREI EN ONKRUID || 
 

 28 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat andere planten voldoende licht/ruimte krijgen. 
 

 29 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de preiplanten dan onvoldoende voedingsstoffen / water / 
licht krijgen. 
 

 30 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste nadelen: 

 giftig voor mensen 
 schadelijk voor dieren 
 het optreden van accumulatie 

 
per juist nadeel 1 
 

 31 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat door verbranding van brandstof schadelijke stoffen 
ontstaan. 
 

 32 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat de planten na de bloei zaden vormen / zich voortplanten. 
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Vraag Antwoord Scores

WEEFSELS  || 
 

 33 maximumscore 2 
een juist ingevulde tabel: 
 

plaats in het hoofd naam van het weefsel
1 beenweefsel 
2 zenuwweefsel 
3 trilhaarslijmvlies 

 
Indien drie weefsels juist zijn ingevuld 2 
Indien één weefsel juist is ingevuld 1 
 
TIA  || 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste adviezen: 

 rook niet 
 neem regelmatig lichaamsbeweging 
 vermijd stress 

 
per juist advies 1 
 
DUINEN  || 
 

 36 maximumscore 1 
een juist ingevulde tabel: 
 

uitspraken juist onjuist
Sinds 1850 is de totale oppervlakte van de duingebieden in Nederland 
afgenomen. X  

De toename van struikgewas in de duinen kan een gevolg zijn van het 
groter worden van de konijnenpopulatie.  X 

 
Opmerking 
Alleen voor een volledig juist ingevulde tabel wordt één punt toegekend. 
 

 37 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste berekening: 
39.000 x 5/100 = 1950 ha 
• de juiste getallen uit de tabel gebruikt 1 
• een juiste berekening met een juiste uitkomst 1 
 

 38 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste eigenschap: 

 sterk vertakt wortelstelsel 
 wortels die diep in de bodem doordringen 

 
 39 B 
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Vraag Antwoord Scores

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
Uit de uitleg moet blijken dat het areaal aan vochtige duinvalleien sterk is afgenomen. 
 

 42 maximumscore 1 
letter R 
 

 43 maximumscore 1 
nectarklieren 
 

 44 maximumscore 1 
voorbeelden van een juiste uitleg: 

 als er minder konijnen zijn, is er minder nestgelegenheid voor tapuiten (in 
konijnenholen) 

 als er minder konijnen zijn, is er minder open duingebied (waarin tapuiten broeden) 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
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